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Вступ. 

Мета та завдання. 

Методи дослідження. 

Результати. Статті обов’язково повинні мати емпіричну частину. Суто 

теоретичні роботи будуть допущені до публікації тільки якщо вони мають 

суттєву наукову актуальність. 

Висновки. Висновки не повинні містити дані, яких немає в основному 

тексті статті. 
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Введение. 

Цель и задачи. 

Методы исследования. 



Результаты. Статьи обязательно должны иметь эмпирическую часть. Чисто 

теоретические работы будут допущены к публикации, только если они имеют 

существенную научную актуальность. 

Выводы. Выводы не должны содержать данные, которых нет в основном 

тексте статьи. 
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