
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ 
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Вимоги щодо підготовки рукописів статей для публікації у “Віснику Чернігівського 

державного технологічного університету” (далі Вісник ЧДТУ) (внесено до Переліку 
наукових фахових видань ВАК України, затвердженого постановою Президії ВАК України 
від 10 березня 2010 р. № 1-05/2, бюлетень ВАК України № 4, 2010), розроблені з 
урахуванням постанови Президії ВАК від 15.01.2003 р. № 7-05/1. 

 
Шановні дописувачі! 

Спочатку просимо надіслати Вашу статтю, оформлену за наведеними нижче 
вимогами, для попереднього розгляду редакційною колегією “Вісника Чернігівського 
державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. Після отримання 
позитивного відгуку прохання сплатити вартість статті і надсилати весь пакет 
документів до науково-дослідної частини ЧДТУ. 

 
1. Для публікації статті у “Віснику Чернігівського державного технологічного 

університету. Серія “Економічні науки” до науково-дослідної частини ЧДТУ необхідно в 
обов’язковому порядку подати: 

– зовнішню (підписану не працівниками ЧДТУ) рецензію на статтю за підписом доктора 
наук; 

– довідку про авторів, заповнену за наведеним бланком (Додаток А); 
– роздрукований текст статті, оформленої за зразком (Додаток Б); 
– реферат трьома мовами (українською, російською, англійською) (Додаток В); 
– електронний варіант статті; 
– квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (Додаток Г). 
2. Вимоги до наукової статті. Наукова стаття повинна відповідати тематичному 

спрямуванню збірника і бути завізована власноручно на першій сторінці підписом автора. 
Статтю можна подавати однією з трьох мов: українською, російською, англійською. 

Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 5 повних сторінок, максимум – 10 сторінок 
(остання сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4).  

Стаття подається як у роздрукованому вигляді, так і в електронному варіанті на 
оптичному диску CD (DVD) або надсилається електронною поштою на адресу: maksim-
22@yandex.ru. Текст статті набирається з використанням комп’ютерних текстових редакторів 
Word for Windows 97/2000/XP. 

3. Структура статті. До друку у “Віснику Чернігівського державного технологічного 
університету. Серія “Економічні науки” приймаються лише наукові статті, які мають такі 
необхідні елементи: УДК; Автори; Назва наукової або освітньої установи, де працюють автори; 
Назва статті; Анотація; Постановка проблеми; Аналіз останніх досліджень і публікацій; 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; Мета статті; Виклад основного 
матеріалу; Висновки і пропозиції; Список використаних джерел. 

4. Параметри сторінки повинні бути такими: 
Формат А4 (210 мм×297 мм). 
Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм.  
Відступ від верхнього та нижнього колонтитула – 25 мм. 
Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути 

вирівняний по ширині аркуша. 
5. Вимоги до анотації. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея статті та 

коротко обґрунтована її актуальність (обсяг до 8-10 рядків). У статті подаються анотації 
трьома мовами: українською, російською, англійською.  

 



КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ У СТАТТІ ВИКОРИСТАННЯ 
АВТОМАТИЧНОЇ РОЗСТАНОВКИ ПЕРЕНОСІВ ТА АВТОМАТИЧНИХ СПИСКІВ.  

УСІ СПИСКИ ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ! 
 
6. Вимоги до оформлення структурних елементів статті.  
6.1. УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю 

без абзацу. 
Автори – ініціали та прізвище кожного автора починати з нового рядка (шрифт Times 

New Roman (кегель 12), розміщення по лівому краю, без абзацного відступу, напівжирний), 
науковий ступінь або посада, якщо немає ступеня (шрифт Times New Roman (кегель 12), 
звичайний). Скорочення наукових ступенів подавати згідно з ДСТУ 3582-97 “Скорочення 
слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги”. 

Назва організації – місце(я) роботи автора(-ів) (вирівнювання по лівому краю без 
абзацного відступу, шрифт Times New Roman (кегель 10)). Після назви організації через кому 
вказуються місто та країна розміщення організації. 

Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними 
напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу. 

Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, 
абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. 

Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзацний 
відступ 0,63 см, одинарний інтервал. 

Основний текст – текст статті з заголовками (вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см, 
шрифт Times New Roman (кегель 12), одинарний інтервал) (Додаток Б).  

Розділи статті (Постановка проблеми; Аналіз останніх досліджень і публікацій; 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; Мета статті; Виклад основного 
матеріалу; Висновки і пропозиції) зазначаються таким шрифтом: Times New Roman, кегель 
12, напівжирний, звичайний. Після назви розділу статті ставиться крапка і продовжується 
текст самої статті. 

6.2. Інтервали між елементами статті такі: 
– УДК – автори – 1; 
– автори – назва організації – 1 
– назва організації – назва статті – 2; 
– назва статті – анотація – 1; 
– анотація – ключові слова – 1; 
– ключові слова – основний текст – 1; 
– основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) – 1; 
– назва таблиці – її верхній край (нижній край рисунка, діаграми – їхні назви) – 1; 
– нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – основний текст – 1; 
– основний текст – список використаних джерел – 1; 
– список використаних джерел – перелік джерел – 1. 
7. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень 

аналітичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути 
пронумеровані й мати заголовок. Відповідальність за наведені показники несе автор.  

Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони 
згадані вперше, або на наступній сторінці.  

7.1. Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії) 
Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За 

умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. 
Шрифт рисунків Times New Roman, кегель 12, курсив. 

Рисунки позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах статті. Пояснювальні 
підписи, номер рисунка, його назву розміщують послідовно під ілюстрацією. 

Наприклад: Рис. 1. Загальна характеристика економічної системи 



7.2. Таблиці  
Цифровий матеріал, що наводиться в статті, як правило, повинен оформлятися у вигляді 

таблиць.  
Розмір тексту таблиць – кегель 12. Усі таблиці повинні мати заголовки. Нумераційний 

заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок 
таблиці (по центру, кегель 12, курсив). 

Наприклад: 
Таблиця 1 

Аналіз показників діяльності підприємства 

Показн
ики 

Формула  
розрахунку 

Фактори,  
що впливають на 

показник 

Напрями 
поліпшення  
показників 

1.    
…    

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над 
перенесеною частиною таблиці справа надписують: “Продовж. табл. 1”. 

7.3. Формули 
Використовуючи формули, необхідно дотримуватися певних правил. 
Великі, довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, 

диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх 
нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених 
від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, 
що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту. 

Стиль формул: хімічні формули набирають прямим шрифтом. Формули, на які є 
посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч. Обов’язково 
подають розшифровку літерних позначень величин у формулах. Для набору позначень 
фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation для WINDOWS: 1) 
змінні, латинські літери – курсив, Times New Roman; 2) функції, цифри, українські літери – 
курсив, Тіmes New Roman; 3) матриці, вектори – курсив, Times New Roman; 4) грецькі 
літери, символи – курсив, Symbol; 5) розміри: звичайний 11 пт, великий індекс 7 пт, малий 
індекс 6 пт, великий символ 14 пт, малий символ 11 пт. 

Номер формули проставляється справа в кінці рядка в круглих дужках, не виходячи за 
поле. Формули необхідно вирівнювати по лівому краю сторінки. Між ними та текстом 
витримується інтервал в один рядок. 

Наприклад:  
Ефективна ставка процента для позичальника визначається за формулою (1): 

360



hz

SKRt , (1) 

де SK – величина знижки (%); h – період дії знижки (днів); z – тривалість відстрочки 
платежу (днів). 

8. Список використаних джерел необхідно складати за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (ГОСТ 7.1–2003, IDT). 

Заголовок “Список використаних джерел” слід розміщувати посередині рядка, шрифт 
Тіmes New Roman, кегель 12, напівжирний, а список джерел – 11 кегель. 

 
НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ЗАЗНАЧАТИ ЛИШЕ АДРЕСУ САЙТІВ, ВОНИ ПОВИННІ БУТИ 
ОФОРМЛЕНІ ЗГІДНО З ГОСТом. 

 



9. Оплата публікації. Опублікування наукових статей у “Віснику Чернігівського державного 
технологічного університету. Серія “Економічні науки” є платним. Вартість публікації 1 сторінки 
наукової статті становить 30 грн (прохання обов’язково уточнювати вартість публікації). Оплата 
підтверджується квитанцією, зразок якої наведений у Додатку Г. 

10. Контактна інформація.  
Матеріали необхідно надсилати на адресу: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1, 

316 ауд. (кафедра фінансів). Всі документи, що містять підписи та печатки, повинні бути 
відсканованими. 

Контактні особи: 
Ільчук Валерій Петрович. 
Моб. тел.: 096-3839256. 
Дубина Максим Вікторович. 
Моб. тел.: 099-3763287. 
E-mail: maksim-22@yandex.ru. 
 

Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. 
Неправильно оформлені автором стаття та супровідні документи, що не 

відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть. 
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УДК 336.72 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Досліджено теоретичні питання формування фінансового механізму 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Ключові слова: фінансовий механізм, підприємство, зовнішньоекономічна діялність. 
Исследованы теоретические вопросы формирования финансового механизма 

внешнеэкономической деятельности предприятий. 
Ключевые слова: финансовый механизм, предприятие, внешнеэкономическая 

деятельность. 
The theoretical aspects of forming a financial mechanism the foreign trade of enterprises were 

investigated. 
Key words: financical mechanism, foreign company. 
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Додаток В 
 

Приклад оформлення реферату до статті 
 

УДК 37.014.543 
Делия В.П., Прошина И.В. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В статье рассматриваются пути перехода общества к инновационной экономики путем 

подготовки соответствующих специалистов в учебных заведениях. Предложена концепция 
и основные направления ее конструирования. В основу концепции положены идеи соединения 
профессиональной подготовки с нравственным и гражданским воспитанием, 
формированием творческого мышления у студентов, актуализации личностных и 
социальных смыслов в профессиональной подготовке, создания инновационной 
образовательной среды. 
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У статті розглядаються шляхи переходу суспільства до інноваційної економіки шляхом 

підготовки відповідних фахівців у навчальних закладах. Запропонована концепція та основні 
напрями її конструювання. В основі концепції лежать ідеї поєднання професійної підготовки з 
етичним і громадянським вихованням, формуванням творчого мислення у студентів, актуалізації 
особового і соціального значення в професійній підготовці, створення інноваційного освітнього 
середовища. 
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In the article the ways of transition of a society to innovative economy by training 

corresponding  specialists in educational institutions are considered. The concept and the basic 
directions  of its designing are offered. The main idea of the concept consists in combining the 
professional training with moral and civil education, forming innovative mentality of students, 
actualizing personal and social importance in professional training, creating the innovative 
educational environment. 
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