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1. Загальні положення
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

Положення визначає порядок видання електронного наукового журналу
«Інформаційні технології в економіці та природокористуванні» (далі –
журнал).
Журнал засновано відповідно до ухвали Вченої ради НУБІП України
(протокол №__ від «__» ______ 2017 р., протокол №___).
Мова журналу – українська, англійська, російська.
Журнал створено з метою оприлюднення результатів наукових
досліджень науковців НУБІП України та інших навчальних закладів і
установ у галузі Інформаційні технології в економіці та
природокористуванні.
Тематична спрямованість – поширення інформації про нові наукові
роботи та результати науково-дослідних розробок в економічній
кібернетиці, інформаційних технологіях і системах управління,
комп’ютерних системах і мережах, технологіях захисту інформації в
природокористуванні.
Журнал видається в електронному вигляді (розміщується на сайті
НУБІП України http://journals.nubip.edu.ua/index.php/sanu/index).
Періодичність видання – 2 рази на рік.
Головний редактор журналу, члени редакційної колегії та
відповідальний секретар редколегії затверджуються розпорядженням
ректора НУБІП України.
2. Редакційна політика щодо публікацій

2.1.

2.2.

2.3.

До
збірника
приймаються
статті
проблемно-постановчого,
узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються
результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що
мають теоретичне і практичне значення, актуальні для галузі
інформаційних технологій в природокористуванні і раніше не
публікувались.
Автори несуть відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту
наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних,
власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що
в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою
включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ
«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція
електронного наукового журналу гарантує, що особисті дані, окрім тих,
що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно
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2.4.

для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись
і передаватись стороннім особам.
Автори, які є здобувачами наукового ступеня кандидата наук, аспіранти
та магістри, повинні вказати свого наукового керівника.
3. Порядок подання наукової статті

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

До
редакції
збірника
через
систему
OJS
(http://journals.nubip.edu.ua/index.php/sanu/index)
надсилається
електронний пакет документів.
Всі рукописи оцінюються редакторами на предмет їх відповідності
тематиці і вимогам журналу. Після рішення редакторів, представлені
рукописи спрямовуються двом зовнішнім експертам, працюючим у
відповідній області. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні
автори, ні рецензенти не знають один одного. Рецензування є
невід'ємною частиною наукової публікації, що підтверджує високу
якість наукових статей.
Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також
залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування або
відхилення наукових статей.
Після розгляду редколегією наукової статті авторам буде надіслано
відповідне повідомлення на електронну пошту. Статті, які були
відхилені редколегією надсилаються авторам на доопрацювання(термін
узгоджується з автором).
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо
порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не
розглядає.
4. Основні вимоги оформлення наукової статті

4.1.

4.2.

Авторами подаються статті з результатами власних оригінальних
досліджень, що мають наукову і практичну значущість і раніше не
публікувалися. До друку не приймаються суто оглядові статті.
До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні
елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
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4.3.
4.4.

результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку.
Студенти і аспіранти, крім статті, подають і відгук наукового керівника.
Обсяг статті становить 3-15 сторінок формату 4. Правила і зразок
оформлення тексту статей наведено у «Пам’ятці для авторів» (додаток 1
до цього Положення).
5. Фінансування журналу

5.1.
5.2.

5.3.

Журнал редагується і публікується факультетом інформаційних
технологій НУБІП України.
Журнал редагується і публікується за рахунок коштів авторів статей та
залучених коштів. Вартість опублікування однієї сторінки поданого
тексту встановлюється відповідно до кошторису витрат коштів на
надання послуг з інформаційного забезпечення випуску електронного
журналу
«Інформаційні
технології
в
економіці
та
природокористуванні». Сплачені кошти зараховуються на відповідний
особовий рахунок факультету інформаційних технологій НУБІП
України.
Гонорари за опубліковані в журналі статті не оплачуються.
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