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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСУ  

ДО ЖУРНАЛУ “НАУКОВИЙ ВІСНИК ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ” 

 

1. Журнал “Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і 

управляння” бере до розгляду наукові статті з матеріалами досліджень галузі 

ЕКОНОМІКА.  

2. Рукопис статті подається українською (або регіональною мовою), або 

російською, або англійською мовою. Обов’язкове надання перекладу статті  

англійською мовою (відповідно до п. 2.9. Наказу “Про затвердження порядку 

формування переліку наукових фахових видань України” від 17.10.2012 р. № 

1111).  

3. Рукопис статті подається до редакції у наступній формі: 

- файл на дискеті (3,5") або CD-диску; 

- один примірник роздрукованої статті (дивіться п.6 “Форма подання 

статті” цих вимог); 

- у разі подання статті на e-mail редакції обов’язковою є помітка у 

заголовку письма у форматі “КОПІЯ СТАТТІ - (автор) - (назва 

статті)”. Рекомендується також надання копій сторінок у форматі Adobe 

PDF (або інших форматів за попередньої згоди редакції). 

4. Рукопис статті, підписаний авторами, супроводжується: 

- зовнішньою рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, 

вченого звання, посади, місця роботи (без скорочень), завіреною 

печаткою; 

- відомостями про автора (авторів), з яким надалі редколегія буде 

підтримувати стосунки щодо публікації рукопису (окремий файл і 

надрукована сторінка): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, 

учене звання, посада, місце роботи (кафедра без скорочень), напрям 

наукової діяльності, службова й електронна адреси, службовий і 

домашній номери телефонів. 
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5. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки 

журнал є відкритим джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне 

наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти. 

6. Форма подання статті: 

- осяг рукопису повинен складати 12-24 тис. знаків (як виняток, не більше 

40 тис. знаків), включаючи рисунки та таблиці; 

- кількість співавторів - не більше трьох. 

- стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Word for 

Windows® (версії 97, 2000, XP, 2003, 2007) або сумісного редактора; 

- рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним 

розміщенням нумерації в листі; 

- файл НЕ ПОВИНЕН мати попередніх версій, заборони на редагування або 

доступу за паролем, обмеження доступу за системою Microsoft Windows 

Rights Management Services (RMS);
1
 

- формат страницы - А4 (210 × 297), орієнтація сторінки – “книжна”; 

- поля: ліворуч - 2,5 см; праворуч - 1,5 см; зверху - 2 см; знизу - 2 см; 

переплетіння - 0 см; 

- інтервал між рядками - 1,5; 

- інтервал між абзацами “до”, “після” - 0 пт; 

- відступи “праворуч”, “ліворуч” - 0 пт; 

- відступ першої строчки - 1,27 см (допускається “1,25 см” для редактора 

WinWord XP/2003/2007); 

- рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. 

Положення об’єкту – “в тексті”; 

- рисунки створені у вбудованому у WinWord редакторі рисунків слід 

подавати як згруповані об’єкти. 

- рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони 

мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше 

посилання в тексті. 

                                                           
1
 При блокуванні доступу до документа паролем, редакція залишає за собою право не опубліковувати статтю 
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7.  Для текстового матеріалу використовується теперішній час дієслів, за 

виключенням посилання на попередні роботи. 

8. Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ. 

9. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою: 

- індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт.); 

- ініціали та прізвища авторів у верхньому правому кутку листа 

українською (або мовою статті), російською та англійською мовами 

(Times New Roman, 14 пт.). Порядок подання: ім’я, по-батькові, 

прізвище; 

- науковий ступінь, вчене звання українською (або мовою статті), 

російською та англійською мовами (Times New Roman, 14 пт.). В статті 

не потрібно вказувати назву факультету або кафедри, де працює автор 

(або автори); 

- порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.); 

- назва статті - великими літерами, по центру українською (або мовою 

статті), російською та англійською мовами (Times New Roman, 14 пт., 

жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих 

скорочень, крапка в кінці назви не ставиться; 

- порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.); 

- анотація (500-600 знаків) українською (або мовою статті), російською та 

англійською мовами на один абзац (Times New Roman, 14 пт., курсив); 

анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, не 

повторювати назву статті; анотацію не потрібно розміщувати на 

окремому листі; 

- порожній рядок (Times New Roman, 14 пт); 

- ключові слова (3-10 слів) українською (або регіональною мовою), 

російською та англійською мовами (Times New Roman, 14 пт., курсив); 

                                                                                                                                                                                                 

без повернення оплати. 
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Відповідно до рішення ВАК України № 7 – 05/1 від 15.01.2003 р., 

структура статті має бути такою
2
: 

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок  із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

- формулювання цілей статті (постановка завдання); 

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. 

 

- актуальність теми дослідження (Times New Roman, 14 пт.); 

- постановка проблеми (Times New Roman, 14 пт.); 

- аналіз останніх досліджень і публікацій (Times New Roman, 14 пт.);  

- виділення недосліджених частин загальної проблеми (Times New 

Roman, 14 пт.); 

- постановка завдання (Times New Roman, 14 пт.); 

- викладення основного матеріалу (можливий розподіл на підрозділи) 

(Times New Roman, 14 пт.); 

- висновки відповідно до статті (Times New Roman, 14 пт.); 

- порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.); 

- література (Times New Roman, 14 пт., жирний, по центру), об’єм  до 10 

джерел,  детальна інформація з оформлення - п. 12; перелік літератури є 

останнім в статті і його необхідно оформити відповідно чинних вимог з 

оформлення літератури; список використаних джерел слід розміщувати 

одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті або в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у 

                                                           
2
 Згідно з вимогами “Постанови” кожна стаття повинна мати одну зовнішню рецензію. 
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хронологічному прядку (приклади  оформлення  літератури  наведені  

далі  за  текстом); список літератури розташовується одразу ж після 

тексту статті; один пункт літератури відповідає назві лише однієї книги 

(статті або ін.), не допускається під одним номером у переліку 

розміщувати дві або більше назв; 

- надійшла стаття до редакції у нижньому правому кутку листа (Times 

New Roman, 14 пт.) у форматі (ДД.ММ.РРРР); 

10. Для набору статті слід використовувати таки елементи: 

• назви таблиць (Times New Roman, 14 пт., жирний, по центру). Таблиця по 

можливості розташовується по всій ширині сторінки. Приклад побудови 

таблиці: 

Таблиця (номер) 

Назва таблиці 

Гол

овка 

   Заголовки 

граф 

      Підзаголовки 

граф 

       

       

 Боковик 

(заголовки рядків) 

Графи (колонки)  

Після таблиці - порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.), вміст таблиці 

- (Times New Roman, 12 пт.), інтервал між рядками 1 пт. 

• підпис під рисунками - Times New Roman, 12 пт., зліва.  Підпис під 

рисунками виду: “Рис. {порядковий номер}. {підпис рисунка}”. Звернення до 

рисунку у тексті – “... показано на рис. {номер} ...”. Всі написи на рисунку 

повинні бути не менше 12 пт. 

Приклад: 

 
A B C 

 

Рис. 3. Зв’язок між А, B та C 
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Після підпису рисунка - порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.). 

Рисунки, виконані в графічному редакторі Microsoft Word, повинні бути 

згруповані, товщина ліній 1,5 пт. Відскановані зображення повинні бути 

якісними (300–600 dpi), чорно-білими. 

Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами (Times New Roman, 12 

пт.), починаючи з цифри 1, без пропусків і повторень або за годинниковою 

стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по вертикалі зверху вниз.  

Написи на рисунках заміняють літерами  (Times New Roman, 12 пт.), а 

криві позначають цифрами (Times New Roman, 12 пт.), які роз’яснюють у 

підписах до рисунків.  

• формули розташовують по центру; нумерацію формул - по правому 

краю. Порядок перерахування змінних  формули  - за правом їх появи у 

формулі зліва направо, зверху вниз. Наприклад: 

 

i

k
Qj

l
N











2cos
,                                                      (4) 

де    - …; 

kN  - …; 

i  - . 

Для набору формул використовувати вбудований у Word редактор 

формул (Equation 3.0 або Math Type) з використанням латинських чи грецьких 

літер, застосовуючи дані нижче стилі. Кожна формула набирається як один 

об’єкт. 

Максимальна ширина формул 8 см.  

Стилі: 

Текст (українською, російською) Times New Roman, звичайний 

Функция Times New Roman, звичайний 

Переменная Times New Roman, курсив 

Стр. греческие Symbol, курсив 
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Пр. греческие Symbol 

Символ Symbol 

Матрица-вектор Times New Roman, жирный 

Числа Times New Roman, звичайний 

Розміри: 

Обычный 14 пт. 

Крупный индекс 9 пт. 

Мелкий индекс 7 пт. 

Крупный символ 20 пт. 

Мелкий символ 14 пт. 

11. Часові проміжки (наприклад, століття), що передаються римським 

числами ("І", "V", "X", "L", "M") записуються латинськими великими буквами. 

Не дозволяється використання інших, схожих знаків, таких  як “У” 

(замість “V”) або “1” (замість “І”). Інтервал у кілька років записується із 

використанням скорочення ”рр.”. Наприклад: 1990-96 рр. а не 1990-96 р.р. 

12. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані 

відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело 

подається у квадратних дужках, наприклад: “... відомо з [4]. …” або “… 

розглянуто у [4, с.203] …”. Список літератури наводиться наприкінці статті 

відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу, відповідно до 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання». Приклади оформлення бібліографічного опису у 

списку джерел подані  у Додатку А. 

12.1. Літературні джерела, що цитуються повинні бути подані у 

романському алфавіті (латина):  

- транслітерацію українських джерел подавати згідно зі стандартом 

прийнятим Постановою Кабінету Міністрів України  від 27.01.2010 р.  №55 

“Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”;  

- транслітерацію російських джерел подавати згідно з системою що 

http://www.ukrbook.net/DSTU.htm
http://www.ukrbook.net/DSTU.htm
http://www.ukrbook.net/DSTU.htm
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використовується Держдепартаментом США (http://russian.moscow.usembassy. 

gov/transliteration.html); 

13.До тексту статті без узгодження з автором можуть бути внесені 

редакційні правки. Якщо кількість помилок більше 9 на одну сторінку, стаття 

може бути повернена на виправлення автору (авторами). 

14. Автор  (автори)  може  бути  ознайомлений  з   коректурою   статті.   

Зміна верстки автором, за виключенням виправлення помилок, не допускається. 

Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції на протязі двох 

днів після її отримання. 

15. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія. 

16. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена 

секретарем редколегії. 

17. Редакція залишає за собою право прийняття статті, що не відповідає 

частині вимог - за умови попередньої домовленості із редакцією. 

19. Редакція журналу залишає за собою право на розповсюдження у 

електронній або паперовій формах журналу "Науковий вісник Чернігівського 

державного інституту економіки і управління” цілком або лише окремих 

статей, що вже опубліковані у ньому, без повідомлення авторів про ці дії 

авторів статей із збереженням їх авторських прав згідно до Законів України 

“Про інформацію” № 2657-12 (редакція від 09.06.2004 р.) та “Про науково-

технічну інформацію” № 3322-12 (редакція від 06.01.2004 р.). 

20. Для користувачів редактора Microsoft® Word for Windows® 2007. 

Редакція залишає за собою право НЕ ПРИЙМАТИ статті у форматі 

Word 2007 document (*.docx, *.doc) (ZIP-ed native XML document) або Word 

2007 Macro-enabled document (*.docm, *.doc), або такі статті будуть 

РОЗМІЩЕНІ ІЗ СУТТЄВОЮ ЗАТРИМКОЮ у друці. 

http://russian.moscow.usembassy/
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Додаток А 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел 

КНИГИ:  

Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. - Львів : 

Свічадо, 2006. - 307 с. - (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст.; 

№ 14).  

 
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та 

дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. - К. : Ін-т математики, 2006. - 111 с. - 

(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).  

 
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. - К. : Асамблея діл. 

кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. - 311 с. - (Ювеліри України ; т. 1). 4. Шкляр В. Елементал 

: [роман] / Василь Шкляр. - Львів : Кальварія, 2005. - 196, [1 ] с. - (Першотвір). 

Два автори 

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, 

спогади, арх. док. /І. Матяш, Ю. Мушка. - К. : Києво-Могилян. акад., 2005. - 397, [1] с. -

(Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична” ; вип. 1).  

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - К. : 

Прецедент, 2006. - 93 с. - (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до 

складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю ; вип. 11).  

 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с. 

Три автори 

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис 

сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с 

англ. Ф. П. Тарасенко. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - XLIII, 265 с. 

Чотири автори 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. 

В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. - К. : НДІ 

“Украгропромпродуктивність”, 2006. - 106 с. - (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні 

нормативи).  

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-

техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. - К. : Вища 

освіта, 2006. - 478, [1] с. - (ПТО: Професійно- технічна освіта). 

П’ять і більше авторів 

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под 

ред. Г. С. Никифорова. - [3-е изд.]. - X. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.  

 
2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. 

служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та 

ін.]. - К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. - 115 с. - (Серія “Формування здорового способу 

життя молоді” : у 14 кн., кн. 13). 
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Без автора 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. - К. : 

Грані-Т, 2007. - 119 с. - (Грані світу).  

 

 
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і 

прим. В. О. Шевчук]. - К. : Грамота, 2007. - 638, [1] с. 

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці 

кінця XIX - початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. - К. : Грані-

Т, 2007. - 190, [1] с.  

 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. ред. 

Каліущенко В. та ін.]. - Чернівці: Рута, 2007. - 310 с 

Багатотомний документ 

1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. - 

К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. - (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 

: Додатки - 2007. - 573, [1 ] с  

 2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; 

ред. Иванов В. Л.]. - Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005-   . - (Серия "Нормативная база 

предприятия"). Т. 1. - 2005. - 277 с.  

 3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. 

- Одесса : Астропринт, 2006. - (Сочинения : в 8 кн. /А. Дарова ; кн. 4).  

 
4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. - 

X. : Право, 2002. - Т. 4: Косвенные налоги. - 2007. - 534 с. 

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. - Житомир : Полісся, 2006-. - 

(Науково-документальна серія книг “Реабілітовані історією”: у 27 т. / голов, редкол. : 

Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. - 2006. -

721, [2] с. 

 6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. 

Ю. Канівська, С. М. Парамонова. - К. : НТУУ “КПІ”, 2006. - 125 с. 

Матеріали конференцій, з’їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : 

матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [“Молодь України і аграрна реформа”], 

(Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. 

Докучаева. - X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. - 167 с.  

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. 

наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. -К. : ІСОА, 

2002. - 147 с.  

 3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. - К. : 

Асоц. укр. банків, 2000. - 117 с. - (Спецвип. : 10 років АУБ).  

 
4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 

черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. - К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 

2000. - С. 559-956, XIII, [2] с. - (Ресурс 2000).  

 
5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць / наук, ред. В. 

І. Моссаковський. - Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. - 215 с.  
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6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-

практ. конф., 27-28 берез. 2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. 

України [та ін.]. - К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. - 452 с. 

Препринти
3
 

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами 

источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем 

электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. - X. : ННЦ ХФТИ, 2006. - 19 с. - (Препринт / 

НАН Украины, Нац. науч. центр “Харьк. физ.-техн. ин-т”; ХФТИ 2006-4).  

 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-

методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. - Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки 

АЕС НАН України, 2006. - 7, [1] с. - (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 

06-1). 

Депоновані наукові праці 

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.]; М-во 

образования Рос. Федерации, Финансовая академия. - М., 2002. - 110 с. - Деп. в ВИНИТИ 

13.06.02, № 145432.  

 2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. 

Разумовский, Д. А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, 

№139876. 

Словники 

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. П.]. - X. : Халімон, 2006. - 175, [1]с.  

 
2. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. 

навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. - К. : Європ. ун-т, 2007. - 

57 с.  

 3. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.]. - К. : Карпенко, 2007.-

219 с. 4.     Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. - 2-ге вид., 

оновл. - К. : К.І.С., 2006. - 138 с. 

Атласи 

1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з 

рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол. : С. С Куруленко та ін. ; Рада по 

вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. - К. : Варта, 2006. - 217, [1] с.  

 
2. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, 

що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, 

В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. - 2-ге вид., розшир. та доповн. - Дніпропетровськ : Пороги, 

2005. - 218 с 3.    Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. - X. : 

Ранок, 2005. - 96 с. 

Законодавчі та нормативні документи 

Накази 

 
1. Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів 

України з бухгалтерського обліку : Наказ від 22.11.2004 р. № 731 /  Міністерство фінансів 

України  // Офіційний вісник України.  - 2004. -  № 49. -  С. 161. 

 

                                                           
3
 Препри нт — наукове видання (звичайно невеликого об’єму), присвячене якій-небудь темі, з якою автор хоче 

ознайомити зацікавлених осіб і фахівців (для обговорення і/або уточнення одержаних результатів роботи) що 

випускається в світ до публікації статті рецензуємому науковому журналі або до виходу повноцінної 

монографії.  



 

 

 

12 

2. Порядок проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей [Електронний 

ресурс] : Наказ від  31.05.93  № 37-20/248/07-104 / Міністерство економіки України,  

Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0069-93.  –  Назва з титул. екрану. 

Закони 

 1. Про податок на додану вартість : Закон України від 03.04.1997 р.  № 168/97-ВР, зі 

змінами та доповненнями / Верховна Рада України // Все про бухгалтерський облік. - 2007. - 

№ 10. – С. 19-43. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати” : за станом на 31.12.99 р. 

№ 318, зі змінами та доповненнями / Міністерство фінансів України // Бухгалтерія. – 2007. – 

№ 1. – С. 140–144.  

 Кодекси 

 
1. Цивільний кодекс України: за станом на 16.01.2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України. 

-  К. : Закон і бізнес, 2003.- 321 c.  

2. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада 

України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2006. - 207 с. - (Бібліотека офіційних видань). 

 Постанови 

 
Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей : Постанова від 22.01.96 р. № 116, зі змінами та доповненнями / 

Кабінет Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 1996. – 1 лют. 

Нормативні документи 

1. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. - К. : 

МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. - 459 с. - (Нормативні директивні правові 

документи).  

2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і 

трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. - Офіц. вид. - К. : ГРІФРЕ 

: М-во палива та енергетики України, 2007. - VI, 74 с. - (Нормативний документ 

Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Стандарти 

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 

7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. - [Чинний від 2006-01-01]. - К. : 

Держспоживстандарт України, 2006. - IV, 231 с. - (Національний стандарт України).  

 
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 - ДСТУ ISO 6107- 9:2004. -

[Чинний від 2005-04-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2006. —181с. — (Національні 

стандарти України).  

 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного 

устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-

020:1994, IDТ): ДСТУ EN 61010-2- 020:2005. - [Чинний від 2007-01-01]. - К. : 

Держспоживстандарт України, 2007. - IV, 18 с. - (Національний стандарт України). 

Каталоги 

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А.; 

ред. Иванов В. Л.]. - Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006. - (Серия “Нормативная база 

предприятия”). Т. 5. - 2007. - 264 с. Т. 6. - 2007. - 277 с.  

 2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.- упоряд. М. 

Зобків та ін.]. - Львів : Новий час, 2003. - 160 с. 
3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. - [Суми : Унів. кн., 2003]. - 11 с. 4.     

Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. 

П. - Донецк : Лебедь, 2005. - 228 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0069-93
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0069-93
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Бібліографічні показчики 

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у 

спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 

році / О. Куц, О. Вацеба. - Львів : Укр. технології, 2007. - 74 с. 

 
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику 

Конституційного Суду України за 1997 - 2005 роки / [уклад. Кирись Б. О.,Потлань О. С]. - 

Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; 

вип. 2). 

Дисертації 

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис.... доктора фіз.-мат. наук : 

01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005. - 276 с. 

Автореферати дисертацій 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких 

гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 

05.02.08 “Технологія машинобудування” /І. Я. Новосад. - Тернопіль, 2007. - 20, [1] с.  

 
2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі 

підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. 

технології” / Нгуен Ші Данг. - К., 2007. - 20 с. 

Авторські свідоцтва 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных 

деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 

23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Патенти 

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7
 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее 

устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т 

связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 
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Примітки: 

Бібліографічний   опис  оформлюється   згідно  з  ДСТУ  ГОСТ  7.1:2006   «Система стандартів   з   

інформації,    бібліотечної   та    видавничої   справи.    Бібліографічний   запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання». 

Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному  

описі   можуть  бути  тільки   обов’язкові   чи   обов’язкові  та  факультативні елементи.    Обов’язкові    

елементи    містять    бібліографічні    відомості,    які    забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у 

будь-якому описі. 

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення 

знаків граматичної і приписаної пунктуації. 

У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно  вказати прізвища 

та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації. 
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Додаток Б 

Приклад оформлення рукопису для представлення у редакцію 

 

УДК 336.711  

О. В. Кудіна, к.е.н., доцент  

 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО 

КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 

  

Анотація. У статті визначено необхідність дослідження банківського 

капіталу та проблем його регулювання у банківській системі України в 

контексті впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності, що 

впливає на зміцнення банківської системи, підвищення її ролі у процесах 

економічних перетворень.  

Ключові слова: капітал банку, банківська система, міжнародні 

стандарти. 

О. В. Кудина, к.э.н., доцент  

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО 

КАПИТАЛА В УКРАИНЕ 

 

Аннотация. В статье определена необходимость исследования 

банковского капитала и проблем его регулирования в банковской системе 

Украины в контексте внедрения международных стандартов  банковской 

деятельности, что влияет на укрепление банковской системы, повышения ее 

роли в процессах экономических отношениях.  

Ключевые слова: капитал банка, банковская система, международные 

стандарты. 

 

O. V. Kudina, candidate of economic sciences, associate professor 

 

 

Abstract. In the article is determined necessity of bank capital research and 

problems of its regulation in the Ukraine bank system in the context of introduction of 

international bank activity standards that influence on strengthening bank system, 

increases its role in the economic relations processes. 

Keywords: 

 

Актуальність теми дослідження. На  сьогодні  загальною  проблемою  

для  українських  банків  є  підвищення  …. 

….. 

Постановка проблеми. Необхідність і значимість регулювання 

банківського капіталу визначається тим, що банки відіграють надзвичайно 

вагому роль. 
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…. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У навчальній і науковій 

літературі розгляду понять "капітал банку" (або ж "банківський капітал") 

приділяється значна увага.  

…. 

Постановка завдання. Метою статті є теоретичні аспекти дослідження 

капіталу та проблем його регулювання у банківській системі України в 

контексті  впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності.  

…. 

Виклад основного матеріалу. Основою формування ресурсної бази 

банків та необхідною умовою її забезпечення …. 

…… 

Висновок.  На  даному  етапі  Україна  формує  власну  модель  ринкової  

економіки,  враховуючи  ту ситуацію…. 
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