
PAPER SUBMISSION CHECKLIST 

№ Опис Познака Умова Значення 

1 Унікальність тексту (перевірка на плагіат) унP  , % унP 75   

2 

Формальна структура статті (обґрунтування актуальності, стислий огляд проблеми, 

постановка мети й визначення завдань, опис методу рішення, обговорення отриманих 

результатів, повноцінні висновки) 

 + / –  

3 
Використання й дотримання впродовж усієї роботи єдиного шрифтового стилю для 

позначення однотипних змінних у тексті та  формулах тощо)  
 + / –  

4 
Текстовий и графічний матеріал статті виконаний акуратно, із дотриманням правил 

орфографії та пунктуації. Роботу ретельно вичитано 
 + / –  

5 
Кількість сторінок оригінальної статті (А4, шрифт 10 пт., одинарний інтервал, без розбиття 

на стовпці) стN  стN 10   

6 Кількість знаків анотації  анN  ан2000 N 2300    

7 Загальна кількість сторінок, на яких розміщені рисунки й таблиці  илN  ил стN N 3   

8 Кількість посилань на джерела інформації  refN  refN 15   

9 
Кількість посилань на власні публікації порівняно із загальною кількістю посилань у статті 

(самоцитування) самN  сам refN N 5   

10 
Кількість посилань на зарубіжні англомовні публікації порівняно із загальною кількістю 

посилань у статті  зарN  зар refN N 3   

11 
Кількість недавніх посилань (≤ 4 роки й включно поточний) порівняно із загальною 

кількістю (тільки опубліковані) newN  new ref 3N N   

12 
Кількість посилань на журнальні статті й праці конференцій порівняно із загальною 

кількістю посилань у статті жN  ж refN 0,6N   

13 
Кількість посилань, що мають DOI, порівняно із загальною кількістю посилань у статті  

(на підставі поданих матеріалів) doiN  doi ref0, N5N    

14 
Кількість посилань на статті в журналах Scopus і/або WoS порівняно із загальною кількістю 

посилань у статті (на підставі поданих матеріалів) s wN  s w ref0, N3N    

15 
Кількість посилань на нерецензовані періодичні видання, подані в мережі  

(на підставі вебсайту журналу)  no-refN  no-ref 0N    

16 

У статті, присвяченій розробці пристрою, необхідно надати результати дослідження,  

якщо модель / метод, тоді має бути порівняння з іншими або перевірка (умови проведення 

дослідження чітко визначені й детально описані, отримані значення досліджуваних 

параметрів точно обґрунтовані в тексті) 

 так / ні  
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
 

ДО РЕДАКЦІЇ ПОДАЮТЬСЯ: 
 

1. Стаття, що надсилається на електронну пошту: journal.itssi@gmail.com. Назви файлів мають містити прізвище 

першого автора з уточненням інформації. 

 
 

Приклад: Петренко, стаття.doc; Петренко, діаграми.xls; Петренко, рисунки.jpg тощо. 
 

 

2. Згода на публікацію та оприлюднення персональних даних (підписана сканована копія). 

3. Відомості про автора / авторів статті подаються в кінці українською та англійською мовами й мають містити: 

прізвище, ім'я та по батькові; учений ступінь, учене звання; місце роботи (навчання), посада; електронна пошта;  

код ORCID ID; контактний телефон. 
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національний університет радіоелектроніки, професор кафедри системотехніки, Харків, Україна; e-mail: 
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ПОСЛІДОВНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ 
 

Українська мова English 

УДК UDC 

Ініціал та прізвище автора / авторів Author’s initial and surname 

Назва статті Title of the article  

Анотація та ключові слова (мовою статті) Summary and keywords (in the language of the article) 

Назва, анотація та ключові слова (другою мовою) Title, summary and keywords (other language) 

Вступ (визначення проблеми) Introduction (problem statement) 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Analysis of last achievements and publications 

Визначення не вирішених раніше частин загальної 

проблеми. Мета роботи, завдання 

Highlight of the earlier unresolved parts of the general 

problem. Aim and tasks of the study 

Матеріали й методи Materials and methods 

Результати досліджень та їхнє обговорення Study results and their discussion 

Висновки й перспективи подальшого розвитку Conclusion and perspectives of further development 

Список літератури Bibliography 

References References 

 
Наведена структура статті відповідає вимогам постанови президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 

«Про підвищення вимог до професійних видань, внесених у перелік ВАК України». 
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АНОТАЦІЯ 
 

Має бути основним, незалежним від статті джерелом інформації й давати уяву про основний зміст дослідження  

(обсяг анотації – 2 000–2 300 друкованих знаків із пробілами, не враховуючи ключових слів).  

Між ключовими словами необхідно ставити розділовий знак «крапка з комою» (;). 

Кількість ключових слів становить від 5 до 10. (Увага! Кількість слів, а не словосполучень). 

Дотримуйтеся чіткої структури анотації (усі обов'язкові слова виділяються напівжирним шрифтом): 
 

Українська мова  English 

Предмет Subject matter 

Мета Goal 

Завдання Tasks 

Методи Methods 

Результати Results 

Висновки Conclusions 

Ключові слова: Keywords: 

 

СТАТТЮ НЕОБХІДНО ОФОРМЛЯТИ З ДОТРИМАННЯМ ТАКИХ ВИМОГ: 
 

Рукопис має бути набраним у форматі редактора Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кеглем 10, 

міжрядковим інтервалом – 1. Абзацний відступ – 0,75 мм.  

Для анотацій, списку літератури, рисунків і таблиць: шрифт Times New Roman, кегль 9, інтервал між рядками – 1.  

У статті необхідно використовувати тільки такі лапки: " ". 

Поля сторінки: верхнє й нижнє – 2 см, ліве й праве – 2 см. 

Обсяг статті становить не менше ніж 7 сторінок основного тексту (кегель 10, міжрядковий інтервал – 1)  

без розбивання на стовпчики! 
 

Таблиця подається обов’язково після посилання на неї в основному тексті. Посилання на таблицю має містити  

її номер (наприклад: табл. 1). 

Назва таблиці друкується з великої літери, розміщується над таблицею з абзацного відступу й має такий вигляд: 

Таблиця 1. Назва таблиці 

У таблицях неприпустимі порожні комірки. 
 

Рисунок подається обов’язково після посилання на нього в основному тексті. Посилання на рисунок має містити його 

номер (наприклад: рис. 1, на рис. 2–4, рис. 5, а). 

Назва рисунка друкується з великої літери, розміщується під ним по лівому краю рядка без абзацного відступу й має 

такий вигляд:  

Рис. 1. Назва рисунка 

Рисунки необхідно створювати у Visio і/або подавати у форматі .jpg! 
 

Формули й усі символи в тексті набираються в редакторі формул MathType! 

Посилання на формулу має такий вигляд: (1), (2–4). Формули необхідно нумерувати. Вирівнювання нумерації  

по правому краю. Формула є частиною тексту, тому після неї необхідно поставити розділовий знак: якщо далі йде 

нове речення, тоді – крапка; якщо далі йде роз'яснення формули, тоді – кома. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

Оформляється відповідно до вимог ДАК за ДСТУ 8302:2015 «Інформація й документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання». У списку літератури має бути не менше ніж 15 посилань на джерела 

(зокрема кількість посилань автора статті на власні роботи не має перевищувати 20 %) і обов’язково 3 посилань  

на іноземні джерела. Посилання на літературу в тексті необхідно подавати у квадратних дужках із вказівкою 

порядкового номера цитованого видання відповідно до бібліографії. Список літератури формується відповідно  

до появи посилань у тексті. Першоджерела подаються мовою оригіналу. 
 

Для книг, статей тощо обов'язково вказується DOI (цифровий ідентифікатор об'єкта). DOI на статті можна пошукати 

на Crossref.org. Код DOI зазначається тільки за його наявності. 
 

Важливо! До статті також додається перелік літератури латиницею (References). Для його оформлення 

використовується Гарвардський стиль (Harvard style). Опис спочатку подається в перекладі англійською мовою, 

потім у квадратних дужках [  ] оформляється транслітерація українсько- або російськомовного вихідного джерела. 
 

ПРАВИЛА ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ   
 

Транслітерувати інформацію необхідно відповідно до Постанови КМУ від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування 

транслітерації українського алфавіту латиницею» або вимог системи BGN (для російської мови). 

Транслітерацію з української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua [Обрати стандарт Паспортний 

(КМУ 2010)], з російської – на http://translit.ru/ [Обрати стандарт BGN]. 
 

Якщо у вас виникли запитання, пишіть нам на e-mail: journal.itssi@gmail.com або Viber  +38 (099) 208 44 45  (Наталія) 
  

http://translit.kh.ua/
http://translit.ru/
mailto:%20journal.itssi@gmail.com


 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ, 
що подається в журнал 

«Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості» 
 

Відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація й документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення  

та правила складання» надаємо приклади оформлення бібліографічних посилань. 

Загальні вимоги 

– У заголовку бібліографічного запису необхідно подати відомості про одного, двох або трьох авторів. Імена цих 

авторів у відомостях про відповідальність (після скісної риски) не повторюються!  

– Якщо авторів 4 і більше, тоді подаються ініціали, прізвище першого автора після назви джерела через скісну 

риску (наприклад: / В. А. Сергєєв та ін.).  

– Між ініціалами має бути пробіл (наприклад:  Іванова А. О.). 
  

Зразки оформлення книг: 
 

1. Фаренік С. А., Бойченко О. І., Давидюк Н. В. Управління соціальними процесами: монографія. Київ, 2018. 368 с. 

2. Мартін Р. Чистий код: створення, аналіз, рефакторинг / пер. з англ. Харків, 2019. 445 с. 
 

– Замість знака «дві скісні риски» (//) необхідно використовувати знак «крапка». 

– Назва журналу виділяється курсивом. 
 

Зразок оформлення статей: 
 

1. Dubinina O. V., Hrytsiak L. D. Use of information technologies in future project managers' activities. Information 

technologies and learning tools. Vol. 63. № 1. 2018. P. 107–115. DOI: https://doi.org/10.30739/2522-9818.2018.3.022 

2. The method of variant synthesis of information and communication network structures on the basis of the graph and set-

theoretical models / V. Mukhin et al. International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA). 2017. Vol. 9. 

No. 11. P. 42–51. DOI: 10.5815/ijisa.2017.11.06 
 

– Замість знака «крапка й тире» (. –) для розділення зон бібліографічного опису необхідно застосовувати знак «крапка». 

– У вихідних даних можна не подавати найменування (ім’я) видавця. 

– Для діапазону сторінок використовується довге тире (–), а не коротке (-) (наприклад: С. 22–32.). 
 

Зразок оформлення електронного ресурсу: 
 

МОН поглиблює співпрацю з Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-planuye-zapustiti-vidkritij-ukrayinskijindeks-naukovogo-cituvannya-do-kincya-roku 

(дата звернення: 06.02.2023). 

 

REFERENCES 
ГАРВАРДСЬКИЙ СТИЛЬ HARVARD STYLE (BSI) 

 

– Запис завжди починається з прізвища автора. Якщо їх декілька, необхідно подати відомості про всіх авторів. 

– Після прізвища має стояти кома,  пробіл та один ініціал (наприклад: Persiyanova, E.). 

– Наступним зазначається рік у дужках, після дужки ставиться кома (наприклад: (2018),). 

– Необхідно використовувати коми для поділу елементів запису. 
 

Зразки оформлення книг: 
 

1. Turner, A. (2006), Introduction to Neogeography, O'Reilly Media, London, 56 p. 

2. Porter, M. (2008), Competitive strategy: methodology for analyzing industries and competitors. Trans. from Eng.  

3rd ed. [Konkurentnaya strategiya: metodika analiza otraslei i konkurentov. Per. s angl. 3-e izd.], Al'pina Biznes Buks, 

Moscow, 453 p. 
 

Спочатку подається переклад джерела англійською мовою, потім у квадратних дужках [   ] оформляється 

транслітерація українсько- або російськомовного вихідного джерела. 

– Назва будь-якої публікації (чи то книги, чи журналу) завжди виділяється курсивом. 

– Частини публікацій, зокрема розділи книг, журнальні статті, необхідно подавати в лапках (" "). 
 

Зразок оформлення статті: 
 

Kosenko, V., Persiyanova, E., Malyeyeva, O. (2017), "Methods of managing traffic distribution in information and 

communication networks of critical infrastructure systems" ["Metody upravlinnja rozpodilom trafiku v infokomunikacijnyx 

merezhax system krytychnoji infrastruktury"], Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 2 (2), 

P. 48–55. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.048 
 

Транслітерація не є обов'язковою, якщо ви впевнені в правильній назві англійською мовою. 

Обов'язково додавати код DOI до статей, тільки за його наявності. 
 

Зразок оформлення електронного ресурсу: 
 

Serdyuk, T. "Self-regulation in Ukraine: advantages and disadvantages in the current economic conditions" 

["Samoregulirovanie v Ukraine: preimushchestva i nedostatki v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh"], available 

at: http://economy.kpi.ua/ru/node/343 (last accessed 23.03.2018). 

https://doi.org/10.30739/2522-9818.2018.3.022
https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.048
http://economy.kpi.ua/ru/node/343
Elena
Выделение



 

ЗГОДА НА ПУБЛІКАЦІЮ Й ОПРИЛЮДНЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Автор, який веде переписку (далі Автор) уповноважений співавторами підтвердити таке: 

Я, __________________________________________________________ , підтверджую, що 
 (повністю вказується ПІпБ автора) 

подана робота    _____________________________________________________________________ 

(ПІпБ всіх авторів) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(назва статті) 

– схвалена для публікації всіма співавторами; 

– схвалена для публікації відповідальною установою, у якій виконана робота. 

Автор надає співзасновникам наукового журналу «Сучасний стан наукових досліджень  

та технологій в промисловості» Харківському національному університету радіоелектроніки  

й Державному підприємству «Південний державний проектно-конструкторський та науково-

дослідний інститут авіаційної промисловості» ексклюзивні права на цю статтю. Передача 

авторського права передбачає виключне право на оприлюднення, редагування, перекладання 

іншими мовами й поширення статті необмеженим накладом у будь-якому вигляді й форматі  

на будь-яких носіях інформації. 

Авторське право на публікацію передається в момент прийняття редакцією рукопису  

«до друку». 

Автор гарантує, що стаття є оригінальною та не є копією будь-якої іншої роботи, не була 
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(ЗАЗНАЧИТИ, ЗА ЯКОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ НАПИСАНА СТАТТЯ) 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ТРАФІКУ  

В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ СИСТЕМ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Предметом дослідження в статті є ... 

Мета роботи – створення методів управління ... 

У статті вирішуються такі завдання: формування моделі ... 

Використовуються такі методи: математичного оброблення ... 

Здобуто такі результати: сформульовано принципи ... 

Висновки: застосування методу ... 

Ключові слова: інфокомунікаційна мережа; системи критичної інфраструктури; розподіл трафіку; потоки даних. 

METHODS OF MANAGING TRAFFIC DISTRIBUTION  

IN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS  

OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS 

The subject matter of the article is ... 

The goal of the work is to create methods ... 

The following tasks were solved in the article: the data ... 

The following methods used are – methods of mathematical statistics for random processes, the theory of queuing systems, methods of 

optimization theory and operations research. 

The following results were obtained – the principles of ... 

Conclusions: using the method of ... 

Keywords: information and communication network; critical infrastructure system; traffic distribution; data flows. 

Вступ 
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 .......... текст ........... текст ........... 

Аналіз проблеми й наявних методів 

 .......... текст ........... текст ...........  

 .......... текст ........... текст ...........  

 

Проаналізовані методи розподілу трафіку наведені в табл. 1. 
 

Таблиця 1. Основні методи перерозподілу мережних ресурсів 

Методи Особливості 
Переваги 

застосування 
Недоліки 

Метод статистичного 

мультиплексування 

Метод згладжування 

інтенсивності 

інформаційного потоку  

Реалізують технологію та 

наукові принципи 

вимірювання, моделювання, 

опису й керування трафіком 

для отримання необхідних 

характеристик 

Згладжує профіль 

трафіку 

інформаційних 

потоків 

Не враховуються властивості 

трафіку, у процесі виникнення 

пікових значень інтенсивності 

даних неможливо врахувати їхню 

короткочасність і момент 

виникнення  

Метою цієї статті є ...........................  

Вирішення завдання 

Інфокомунікаційні мережі відповідно до МКІ мають багаторівневу структуру [13].  

У загальному вигляді розглянемо мережу, агреговану на трьох рівнях (рис. 1): 

 вузли, закріплені за користувачами системи; 

 групи вузлів, що відповідають функціональним завданням; 

 підмережі, що відповідають підсистемам системи. 

 



 

 
Рис. 1. Узагальнена схема стратифікованої інформаційної структури ІКМ 
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Можна обчислити інтенсивності потоків даних між групами: 
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де 
ja  _ сумарна .... 
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Висновки 
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