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Інформаційне повідомлення 
 

Житомирський державний технологічний університет 
Інститут обліку і фінансів 

 
Запрошуємо науковців до публікації результатів наукових досліджень у 

фаховому науковому журналі Міжнародний збірник наукових праць “Проблеми 
теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу” (включений до 
переліку фахових видань згідно з Постановою 1-05/4 від 14.10.2009 р. Президії ВАК 
України). 

 
Для опублікування статті автору необхідно надіслати на 

електронну пошту 
but@ztu.edu.ua 

1. Текст статті (сторінки не нумерувати). 
2. Рецензію доктора економічних наук (для публікацій здобувачів, аспірантів 

та кандидатів наук), підписану та завірену у встановленому порядку. 
3. Заяву з підписами автора(ів) про те, що надіслана стаття раніше не 

друкувалася і не подана до будь-яких інших видань. 
4. Довідку із зазначенням ініціалів та прізвищ авторів, вченого ступеня, місця 

роботи, посади, назви статті, анотації, ключових слів українською, російською, 
англійською та польською мовами. 

5. Відскановану квитанцію про оплату. 
 
 
Файли з матеріалами щодо публікації статті слід називати таким чином: 
1) Прізвище_стаття.doc, 2) Прізвище_рецензія.doc, 3) Прізвище_заява.doc, 

4) Прізвище_довідка.doc, 5) Прізвище_квитанція. 
 
 
Адреса редакції: Україна, 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103. 

Редакція наукового журналу “Міжнародний збірник наукових праць “Проблеми 
теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”. 

 
Довідки за телефонами: 
(0412) 240991 (кафедра бухгалтерського обліку). 
 
Адреса електронної пошти: but@ztu.edu.ua 
 

Стаття повинна бути подана до редакції у 
вказані нижче терміни 

Міжнародний збірник № 1 з 10 січня до 01 квітня 
Міжнародний збірник № 2 з 05 квітня до 30 серпня 
Міжнародний збірник № 3 з 05 вересня до 01 грудня 

                                                        
 Переклад на польську мову (за потребою) редакція забезпечує самостійно 



 

ISSN 1994-1749. 2012. Вип. 2 (23). 
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу 

 

638 

ВИМОГИ ДО СТАТТІ 
СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ СТАТТІ 

 

До друку приймаються статті обсягом 12-24 тис. знаків (як виняток, не більше 
40 тис. знаків). У одному номері може бути опублікована лише одна стаття автора 
(як власна, так і у співавторстві). 

Індекс УДК (наявність обов’язкова). 
Ініціали та прізвища авторів, вчений ступінь, посада чи професія, місце 

роботи мовою оригіналу, російською англійською та польською* мовами. 
Назва статті мовою оригіналу, російською англійською та польською 

мовами. 
Анотація мовою оригіналу, а в кінці статті – українською, російською, 

англійською та польською* мовами. Обсяг анотації – не більше 4-х рядків. 
Ключові слова мовою оригіналу, а в кінці статті – українською, російською, 

англійською та польською* мовами. Обсяг – 3-10 слів. 
У статті обов’язково мають бути виділені такі рубрики: 
– постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи 

практичними завданнями; 
– аналіз результатів останніх досліджень і публікацій з проблеми, що 

розглядається; визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для 
дослідження проблемі; 

– мета дослідження;  
– викладення основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;  
– висновки та перспективи подальших досліджень;  
– список використаних літературних джерел. 
Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути 

розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати 
джерело згадуваних у статті цитат, цифрових і фактичних даних. 

Список використаних літературних джерел подається в алфавітному 
порядку згідно з бібліографічним описом, затвердженим Держстандартом. Роботи 
авторів, на прізвища яких є посилання в тексті статті, мають бути наведені в списку 
літератури. Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням 
номеру позиції зі списку використаних літературних джерел і сторінки. 
Наприклад: [5, с. 15]. 

Відомості про авторів статті повинні бути наведені за єдиним зразком у 
вказаному порядку: прізвище (прописними літерами), ім’я та по батькові (повністю); 
науковий ступінь; вчене звання; посада і місце роботи; наукові інтереси 
(обов’язково), телефон, e-mail. 

Дата подачі статті до редакції. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ  
1. Параметри сторінки: 
– розмір сторінки – стандартний А4, (210х297 мм), орієнтація книжкова; 
– поля – 286 мм з усіх боків; 
– колонтитули – 17 мм;  
– сторінки без нумерації. 
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2. Параметри абзацу:  
– відступ першого рядка (абзац) – 1 см; 
– інтервал між рядками – множитель 1,1; 
3. Вимоги до текстової частини статті: 
Індекс УДК – гарнітура “Arial”, розмір 10 пунктів, вирівнювання по лівому 

краю, без абзацного відступу. 
Ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада чи 

професія, місце роботи – гарнітура “Arial”, розмір 10 пунктів, напівжирним, 
вирівнювання по правому краю, без абзацного відступу навпроти індексу УДК. 

Назва статті – гарнітура “Arial”, розмір 11 пунктів, прописними літерами, 
напівжирним, вирівнювання по центру, без абзацного відступу. 

Анотація – гарнітура “Arial”, розмір 11 пунктів, курсивом, вирівнювання по 
центру, без абзацного відступу. 

Ключові слова – гарнітура “Arial”, розмір 11 пунктів, вирівнювання по ширині, 
відступ першого рядка (абзац) – 1 см. 

Текст статті – гарнітура “Arial”, розмір 11 пунктів, інтервал між рядками – 
множитель 1,1. 

Список використаних літературних джерел – гарнітура “Arial”, розмір 11 
пунктів, вирівнювання по ширині. 

Відомості про авторів статті – гарнітура “Arial”, розмір 11 пунктів. 
Дата подачі статті до редакції – гарнітура “Arial”, розмір 11 пунктів, 

вирівнювання по правому краю. 
4. Параметри таблиці: 
– шрифт назви таблиці – гарнітура “Arial”, розмір 11 пунктів, курсив, 

вирівнювання по ширині, відступ першого рядка (абзац) – 1 см.; 
– шрифт тексту таблиці – гарнітура “Arial”, розмір 10 пунктів; 
– інтервал між рядками – множитель 1; 
– ширина таблиці – по ширині сторінки. 
5. Параметри рисунків: 
– рисунки до статті необхідно виконувати у тому ж редакторі за допомогою 

функції “Створити рисунок”, а не поверх тексту! Не допускаються рисунки, 
виконані як растрові зображення або такі, що не піддаються редагуванню; 

– всі текстові написи на рисунках потрібно виконувати тільки в кадрах або 
текстових рамках (frame) за допомогою гарнітури “Arial”, розмір 10 пунктів; 

– розмір рисунка не повинен виходити за рамки полів. Крім того, рисунок має 
бути розташований по центру, без обтікання текстом. Не допускається 
використання кольорів у рисунках та діаграмах; 

6. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул 
Equation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул в редакторі 
Місгоsоft Word for Windows).  

Всі формули мають бути вставлені в таблиці, які не повинні бути обрамлені 
(таблиця без обрамлення). 

Нижче наведено приклад вставки формули: 
 

ñ dk
dx

  . (1) 
 

Формула має бути вставлена в таблицю з виключкою вліво з абзацом 
20 мм. Номер формули слід розмістити посередині висоти другої колонки з 
виключкою вправо. 

20 мм 

Номер формули – посередині висоти колонки
Пунктуаційні знаки слід виносити за межі 
формули, а не набирати у формулі. 
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Всі літерні позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті повинні 
бути однакові як за розміром, так і за гарнітурою. 

У статті допускаються виділення напівжирним шрифтом, курсивом та 
підкреслення за бажанням автора статті (в межах варіації шрифту гарнітури “Arial”, 
збільшення розміру шрифту не допускається . 

Звертаємо увагу!  
У випадку недодержання зазначених вимог поданий рукопис розглядатися 

редколегією не буде. 
Рішення про публікацію статті ухвалює редколегія. У випадку відхилення 

статті редакція надсилає автору мотивовану відмову. Одержані редакцією 
матеріали автору не повертаються. 

Редакція залишає за собою право відмовити в публікації статті у випадку 
невідповідності вимогам ВАК до публікації у фахових виданнях. Відхилені 
матеріали не рецензуються. 

Редакція не несе відповідальності за зміст опублікованих статей. 
Будь-які винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх 

автором персонально з науковим редактором. 
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Приклад оформлення статті 
УДК 657                         Пархоменко В.М., д.е.н., доц. 

Національна академія статистики, обліку та аудиту 
 
МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ НА 

ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА 
 

Обґрунтовано необхідність здійснення внутрішнього контролю на етапах 
життєвого циклу продукції; розроблено бюджети витрат на дослідження і 

розробку нового продукту на підприємстві та методику контрольних дій за 
якістю продукції на даних стадіях 

 

Ключові слова: страхування, страхові компанії, внутрішній контроль 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання страхувальники, 
інвестори та інші суб’єкти господарювання прагнуть укладати договори з надійними 
страховими компаніями. У зв’язку з цим, необхідним є актуалізація питань 
внутрішнього і зовнішнього контролю за основними показниками їх надійності, що 
цікавлять користувачів. Зокрема, це інформація про сформовані страхові резерви в 
достатньому розмірі, частки перестраховиків в цих резервах, інвестиційний дохід 
від розміщення страхових резервів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням внутрішнього 
контролю останнім часом приділяється підвищена увага з боку науковців, зокрема 
свої праці організації та методики внутрішнього контролю присвятили 
Т.А. Бутинець 2, Ф.Ф. Бутинець 3, В.Д. Бєлік 1, М.Д. Корінько 10, 
В.П. Пантелеєв 11, Н.І. Петренко 3. 

Метою дослідження є визначення переліку суб’єктів внутрішнього 
контролю страхової компанії та їх повноважень для підвищення ефективності 
його організації та здійснення. 

Виклад основного матеріалу. Нормативно-правове забезпечення 
діяльності страховика розроблене на недостатньому рівні. Існують ряд не 
регламентованих питань, що стосуються специфічної діяльності страховика, 
таких як бухгалтерський облік страхових платежів, формування та використання 
страхових резервів, облік договорів перестрахування та узагальнення 
інформації про діяльність страховика у звітності (фінансовій, соціальній, 
статистичній, специфічній, податковій), що в свою чергу актуалізує необхідність 
посилення контролю за діяльністю таких об’єктів господарювання. 

 
 

Управлінський персонал

1 

Етапи дослідження 

2 

Етапи розробки нового 
продукту 

Система 
внутрішнього контролю 
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Облік 
витрат на якість 

продукції 

 
Умовні позначення: 1 – прийняття управлінського рішення щодо виробництва нового 

продукту; 2 – закінчення етапу дослідження та перехід до наступного етапу 
 

Рис. 1. Функціонування системи внутрішнього контролю  
на етапах дослідження та розробки нової продукції  
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На етапах дослідження та розробки нової продукції ризики, пов’язані з якістю 
продукції та рівнем витрат на її забезпечення, можуть бути як зовнішніми, так і 
внутрішніми, залежно від сфери їх виникнення (табл. 1). 

Таблиця 1. Зовнішні та внутрішні підприємницькі ризики щодо якості 
продукції на етапах дослідження та розробки життєвого циклу продукції 

Зовнішні ризики Внутрішні ризики 
Економічні, демографічні, екологічні, 
соціальні ризики – пов’язані з 
макроекономічним середовищем, вплив 
на яке підприємство не в змозі здійснити 

Виробничий ризик – з’являються якщо 
рішення щодо виробництва продукції 
приймаються без попереднього дослідження 
вподобань споживачів 

Конкурентний ризик – спричинений 
конкурентним середовищем, існування на 
ринку продукції–аналогу високої якості 

Управлінський ризик – виникає при прийнятті 
некомпетентних управлінських рішень, які 
призводять до зменшення якості продукції 

Ризик постачання – виникає при 
виробництві продукції з використанням 
сировинної бази низької якості 

Невідповідність внутрішніх можливостей 
масштабам виробництва та рівню якості 
продукції 

Споживчий ризик – викликані 
невідповідністю якості продукції вимогам 
споживачів 

Ризик економії – виникає при бажанні 
керівництва підприємства зменшити витрати 
на якість за рахунок зниження якості сировини 

 

Таким чином, наведений перелік зовнішніх та внутрішніх ризиків повинен чітко 
підлягати спостереженню системою внутрішнього контролю для попередження їх 
виникнення та мінімізації їх впливу.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Внутрішній контроль 
страхових резервів страхової компаній здійснюється в трьох формах (самоконтроль, 
функціональний та інституціональний контроль) кожна з яких виконується одночасно 
суб’єктами контролю. Визначено повноваження та завдання кожного із суб’єктів 
контролю за станом страхових резервів (формування, використання, розміщення) та 
поставленні завдання, що сприятимуть налагодженню ефективної системи 
функціонування страхової компанії, високим позиціям у рейтингах та уникнення 
правопорушень, підвищить якість та ефективність роботи працівників страхової 
компанії, зокрема бухгалтера з обліку страхових резервів, актурія, аудитора, 
фінансиста та інших, які мають пряме відношення до зміни стану страхових резервів. 
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