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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
1. 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 французькою мовами.
2. Кожен рукопис повинен мiстити: (i) прiзвище, iнiцiали автора, резюме
англiйською мовою (не бiльше нiж 250 слiв, бажано без формул i цитування
лiтератури); (ii) iндекс УДК; (iii) 2010 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 введено розділ ”Короткі повідомлення”. Крім тексту коротких
повідомлень (до 5 журнальних сторінок), автори зобов’язані прислати повні
доведення всіх результатів.
5. Обов’язкове використання LATEX’у при наборі статті за допомогою стильового та макетного файлів журналу „Математичні студії“. Редколегія розглядає
лише праці, які надіслані через систему автоматичної подачі статей на сторінці
http://matstud.org.ua
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
1. 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, preferably containing no formulae
and certainly no complicated formulae and no references; (ii) a 2010 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” was introduced. Besides
the text (up to 5 journal pages), the authors should submit an expanded version
containing complete proofs of all results.
5. The papers should be typed in LATEX using the style and maket ﬁles of the
journal ”Matematychni Studii”. The editorial board considers only the papers which
are submitted by online submission system on the web-site http://matstud.org.ua

