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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
1. Рукописи подаються у двох примiрниках, надрукованi на однiй сторо-

нi аркуша через два iнтервали з широкими полями, старанно вичитанi i роз-
мiченi. При оформленнi варто орiєнтуватися на правила, прийнятi в бiльшостi
математичних журналiв (вони iстотно не вiдрiзняються). Оформлення списку
лiтератури можна запозичити з даного випуску “Математичних студiй”. Статтi
приймаються англiйською, нiмецькою, росiйською, українською та французь-
кою мовами.
2. Кожен рукопис повинен мiстити: (i) прiзвище, iнiцiали автора, резюме ан-

глiйською та росiйською (для можливої публiкацiї в РЖ Математика) мовами
(не бiльше нiж 250 слiв, бажано без формул i цитування лiтератури); (ii) iндекс
УДК; (iii) 2000 Mathematics Subject Classification; (iv) якщо заголовок довгий,
то подати також його короткий варiант, не бiльше 40 знакiв; (v) адреса автора
для публiкацiї в журналi.
3. У випадку авторського колективу вказати прiзвище того з авторiв, з ким

редколегiя може вести листування.
4. З 1999 року вводиться розділ ”Короткі повідомлення”. Крім тексту коро-

тких повідомлень (до 2-х журнальних сторінок), автори зобов’язані прислати
повні доведення всіх результатів.
5. Заохочується використання TEXу. Пiсля прийняття статтi до друку автори

можуть присилати дискети в редколегiю або пересилати статтi електронною
поштою на адресу: matstud@franko.lviv.ua .

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
1. Manuscripts should be typed on one side only with double spacing and wide

margins and submitted in duplicate. The conventions of mathematical journals
should be observed. The style of references should be as in the papers published
in the current issue. Languages accepted are: English, French, German, Russian,
and Ukrainian.
2. Each typescript should include: (i) the author’s name, title and an abstract

of not more than 250 words written in English and Russian, preferably containing
no formulae and certainly no complicated formulae and no references; (ii) a 2000
Mathematics Subject Classification; (iii) if the title is long, a shortened form of
it, no more than forty characters in length; (iv) the address of the author(s) for
publication in the journal.
3. In the case of joint authorship, a letter should accompany the manuscript

stating which author will assume responsibility for correspondence and proofreading.
4. Since 1999, the section “Research Announcements” will be published. Besides

the text (up to 2 journal pages), the authors should submit an expanded version
containing complete proofs of all results.
5. The publisher would like to encourage submission of manuscripts written in

TEX. On acceptance of the paper authors may send discs plus relevant details to the
Editorial Board, or transmit the paper by electronic mail to: matstud@franko.lviv.ua.


