
ДО ВІДОМА АВТОРІВ ЖУРНАЛУ «КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ 
АНАЛІЗ» 

Журнал публікує оригінальні та оглядові статті, матеріали проблемного і дискусійно-
го характеру, звіти про конференції та наради з питань кібернетики та системного 
аналізу, бібліографічні огляди, рецензії на монографії, інформує читачів про найно-
віші досягнення вітчизняної та зарубіжної кібернетики. У журналі публікуються стат-
ті з таких розділів: 

КІБЕРНЕТИКА 

Теоретичні проблеми кібернетики 
Проектування кібернетичних систем 
Проблеми штучного інтелекту 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 

Теорія систем і математичні питання системного аналізу 
Теорія оптимальних рішень 
Прикладні методи системного аналізу 

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ 

Архітектура програмно-технічних комплексів 
Математичне і програмне забезпечення 
Нові інформаційні технології в медицині, біології, лінгвістиці, юриспруденції та ін. 

НОВІ ЗАСОБИ КІБЕРНЕТИКИ, ІНФОРМАТИКИ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 
ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 

ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Рукописи (2 примірники) подаються автором особисто або надсилаються в редакцію 
журналу. 
Матеріали супроводжуються рекомендаційним листом від організації, в якій викона-
но дослідження. 
Адреса редакції: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, редакція 
журналу «Кібернетика та системний аналіз», Проспект академіка Глушкова, 40, Київ-
187, Україна, 03187. 
 
Матеріал статті повинен бути оригінальним (не опублікованим раніше і не представ-
леним до опублікування в іншому виданні). 
Усі статті проходять закрите рецензування і у разі необхідності можуть бути відправ-
лені автору на доопрацювання чи відхилені відповідно до рецензії. 
Розмір статті не повинен перевищувати 15 сторінок рукопису (через 2 інтервали). 
Оглядові статті (до 25 сторінок рукопису) приймаються до опублікування за пого-
дженням з редакційною колегією. 
На першій сторінці рукопису вкажіть, будь ласка, розділ журналу, в якому повинна 
бути опублікована стаття. 
На останній сторінці статті кожний автор ставить свій підпис після слів 
1) «До друку»; 
2) «На переклад англійською мовою згоден». 
Автор укладає з редакцією угоду про передачу авторських прав. Текст угоди і бланк 
для заповнення відповідного документа можна завантажити з сайту журналу 
www.kibernetika.org або отримати безпосередньо в редакції. 
 
 
 



Підготовка рукописів 

Статті публікуються українською мовою. Редакція зберігає за собою право коригува-
ти рукописи, а також відхиляти їх, якщо вони не задовольняють стандартам журналу. 
Текст друкується через два інтервали на білому папері шрифтом не менше 12 pt. (Див. 
Підготовку електронних версій.) Поля повинні бути не менше 2,5 см, сторінки про-
нумеровані. 

Структура публікації 

Просимо дотримуватися такого порядку подання матеріалу: 
тематичний розділ (див. тематику журналу), у якому має публікуватися стаття, кла-
сифікаційний код (УДК), автор(и) (ініціали, прізвище), назва статті, ключові слова 
українською та англійською мовами (до шести назв), основний текст, додатки, список 
літератури, рисунки, таблиці, анотація українською та англійською мовами. Слід пе-
рекласти назву статті, а також прізвища та ініціали всіх авторів (у відповідній латин-
ській транслітерації прізвища та ініціали використовуються при перекладі статті на 
англійську мову видавництвом Springer). 
Анотація не менше 4–5 рядків на окремій сторінці. 
Матеріал публікації може мати підрозділи не більше двох рівнів. 
На окремій сторінці наводяться повні імена авторів українською і англійською 
мовами, їхні вчені звання і ступені, поштові та електронні адреси, телефони, факси, а 
також вказівка, з ким вести листування. 

Вимоги до набору формул 

Формули необхідно надрукувати розбірливо, щоб приналежність індексів була зрозу-
міла. 
Всі формули слід набирати в редакторі формул MathType або Equation Editor 3.0. 
Нумерація формул в статті повинна бути суцільна, тобто не слід окремо нумерувати 
формули кожного розділу статті чи вводити подвійну нумерацію. 

Таблиці 

Таблиці подаються на окремих аркушах. Кожна таблиця повинна мати номер (назву, 
якщо необхідно). У статті на полях потрібно вказати місця для розташування таблиць. 

Посилання на літературу 

Посилання на літературні джерела послідовно нумеруються (в квадратних дужках) у 
тексті статті в порядку посилання. 
Список літератури наводиться наприкінці статті на окремому аркуші. 

Приклади 

Для книг: 
Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: Нау-
ка, 1965. 424 с. (зазначення кількості сторінок в книгах обов'язкове). 
Для статей у журналах: 
Демидов Г.В., Новиков Е.А. Оценка ошибки одношаговых методов интегрирования 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Численные методы механики сплош-
ной среды. 1985. Т. 16, № 1. С. 37–46. 
 
 
 



Якщо існує аналогічна публікація англійською мовою (переклад або оригінал), 
бажано наводити посилання на англійське джерело з поданням ідентифікатора 
DOI (https://doi.org/xxxx/xxxx) цієї публікації. Наприклад: 
 
Zhdan-Pushkin V.V. and Ustimenko V.A. Classical groups and metric association schemes 
Cybernetics and Systems Analysis. 1986. V. 22, N 6. P. 697–706. 
https://doi.org/10.1007/BF01068685. 
 

Рисунки 

Рисунки, як і стаття, подаються у двох примірниках. Рисунки виконуються на лазер-
ному принтері. 
Розмір рисунка повинен відповідати розміру, в якому він буде розміщений на журна-
льній сторінці (максимум 12 х 20 см). Якщо окремий рисунок складається з фрагмен-
тів (а, б, в тощо), то всі фрагменти розташовуються на одному аркуші. 
Написи на рисунках, що позначають значення величин, виконуються в такому ж 
шрифті, в якому вони зустрічаються в тексті, і задовольняють тим самим вимогам, які 
висуваються до написання формул. 
На зображеннях графіків не слід на рисунку відображати координатну сітку. 
У статті на полях вкажіть місця для розташування рисунків. 

Про прийняття статті до друку редакція повідомляє автора. 
Автору пропонується внести необхідні редакторські правки і надати видрукуваний 
варіант статті в редакцію , а також відповідні файли. На цьому етапі автор не має пра-
ва вносити істотні зміни до тексту. 

Вимоги до файлів статті 

Файл статті готується у текстовому редакторі Word (формули в редакторі формул 
MathType або Equation Editor 3.0). В кінці файлу розташовується текст анотації анг-
лійською мовою і відомості про авторів. Слід перекласти назву статті, а також прі-
звища та ініціали всіх авторів. 
Пам'ятайте, що ніякі розбіжності тексту файлу з текстом поданої статті не допуска-
ються! 

Файли рисунків слід надсилати у графічному форматі .tiff з роздільною здатністю 
750 dpi для чорно-білої гами і 200 dpi для напівтонів сірого. Кольорові рисунки не 
приймаються. Розмір рисунка максимум 12 х 20 см. 
Якщо рисунки створені вбудованим редактором малюнків Word, то вони розміщають-
ся у файлі статті. 
Формули слід набирати без шрифтових виділень (користуватися винятково 
редактором формул). 
Усі файли, що супроводжують статтю, надсилають на електронну адресу редакції 
kisa-casa@ukr.net у заархівованому вигляді. 
Заздалегідь дякуємо за уважність при підготовці матеріалів до подання, а також точне 
виконання наведених інструкцій, що прискорить процес публікації вашої статті.  
 
Інформація про журнал — на сайті www.kibernetika.org. 
Телефон редакції: +38 (044) 526-00-59, 526-64-61. 
Електронна адреса: kisa-casa@ukr.net. 


