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Запрошуємо науковців до публікації результатів наукових досліджень у фаховому 

науковому журналі “Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: 
Економічні науки” (включений до переліку фахових видань згідно з Постановою № 1-05/1 від 
10 лютого 2010 р. Президії ВАК України). 

Статті у науковому журналі розміщуються за такими рубриками: 
І. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз; 
ІІ. Економіка, організація і управління підприємством; 
ІІІ. Фінанси та статистика. 

 
 
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, посади чи професії, 

місця роботи, 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. 
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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, науковий ступінь, вчене звання, посада чи професія, 

місце роботи мовою оригіналу, російською, англійською й польською

 мовами. 

Назва статті мовою оригіналу та російською, англійською й 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 
описом, затвердженим бібліографічним 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 – 25 мм з усіх боків; 

– колонтитули – 17 мм;  

– сторінки без нумерації. 

2. Параметри абзацу:  

– відступ першого рядка (абзац) – 6 мм; 

– інтервал між рядками – множитель 1; 

3. Вимоги до текстової частини статті: 

Індекс УДК – гарнітура “Arial”, розмір 9 пунктів, вирівнювання по лівому краю, без 
абзацного відступу, . 

Прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада чи професія, 

місце роботи – гарнітура “Arial”, розмір 9 пунктів, напівжирним, вирівнювання вправо, без 
абзацного відступу 

Назва статті – гарнітура “Arial”, розмір 10 пунктів, прописними літерами (з тінню), 
напівжирним, вирівнювання по центру, без абзацного відступу  

Анотація та ключові слова – гарнітура “Arial”, розмір 9 пунктів, курсивом, вирівнювання 

по центру, без абзацного відступу. 

Текст статті – гарнітура “Arial”, розмір 8 пунктів, вирівнювання двостороннє, текст на 
сторонці розміщується в дві однакові колонки, відстань між колонками – 5 мм). 
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Список використаних літературних джерел – гарнітура “Arial”, розмір 8 пунктів, 
вирівнювання двостороннє, текст на сторонці розміщується в дві однакові колонки з наскрізною 
нумерацією (література має бути в одному абзаці).  

Відомості про авторів статті – гарнітура “Arial”, розмір 8 пунктів, вирівнювання 
двостороннє, з абзацним відступом. 

Дата подачі статті до редакції – гарнітура “Arial”, розмір 8 пунктів, вирівнювання 
двостороннє, з абзацним відступом. 

4. Параметри таблиці: 

– шрифт назви таблиці – гарнітура “Arial”, розмір 8 пунктів, курсив, вирівнювання по центру 

без абзацу; 

– шрифт тексту таблиці – гарнітура “Arial”, розмір 7 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 7 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. 

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. 
 

20 мм 

Номер формули – посередині висоти колонки 

Пунктуаційні знаки слід виносити за межі формули, а 

не набирати у формулі 



 

Приклад оформлення статті 
УДК 657                Сивак О.Б., аспір. 
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ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ  ССУУТТННООССТТІІ  ППРРИИББУУТТККУУ  ТТАА  ООССННООВВ  ЙЙООГГОО  РРООЗЗППООДДІІЛЛУУ::  ДДИИССККУУССІІЙЙННІІ  ППИИТТААННННЯЯ  
 

Окреслено та проаналізовано дискусійні питання, пов’язані з визначенням сутності  
прибутку та основ його розподілу для подальшої розробки пропозицій щодо удосконалення 

бухгалтерського обліку та контролю процесу розподілу прибутку 
 

Ключові слова: прибуток, теорії прибутку, розподіл прибутку 
 

Постановка проблеми. Прибуток відіграє ключову роль у 
діяльності будь-якого підприємства і соціально-економічному 
розвитку країни в цілому. Для підприємницької структури він 
одночасно є і метою, і результатом, і стимулом, і чинником 
економічної безпеки. Величина прибутку підприємства впливає 
на формування фінансових ресурсів підприємства; збільшення 
ринкової вартості підприємства; ефективність виробничої 
діяльності; еконоімчний розвиток держави. 

Аналіз результатів останніх досліджень і публікацій. 
В ході аналізу теми дослідження розглянуто ряд літературних 
джерел, серед яких: наукові статті, тези та матеріали 
конференцій, періодичні видання, монографічні праці. 
Економічну сутність прибутку та джерела його утворення 
досліджували у своїх працях А. Бабо [3], Д. Рікардо [28], 
А.Сміт [30], К. Маркс [18], Й. Шумпетер [35], Ф. Найт [20], 
Е. Чемблерлен [34], П. Самуельсон [29]. Серед представників 
Житомирської наукової бухгалтерської школи на чолі з 
проф. Ф.Ф. Бутинцем [1] дослідженню питань визначення 

сутності категорії “прибуток” увагу приділили 
проф. Н.М. Малюга [17], І.А. Панченко [25], Т.П. Назаренко 
[19], С.В. Кучер [12], Я.В. Лебедзевич [16], І.В. Кузь [11].  

Мета дослідження полягає в окреслені та аналізі 
дискусійних питань, пов’язаних з визначенням сутності 
прибутку та основ його розподілу для подальшої розробки 
пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського обліку та 
контролю процесу розподілу прибутку. 

Викладення основного матеріалу. Прибуток є однією з 
найдавніших категорій, яка отримала нове тлумачення в умовах 
сучасного економічного розвитку країни. Дослідженням 
прибутку як надзвичайно складної категорії займалися 
представники існуючих шкіл і наукових напрямів. 

Подальше розуміння сутності прибутку пов’язано з 
розвитком машинного виробництва. Отримує розвиток 
класична політекономія, у той же час розвиваються 
різноманітні теорії прибутку (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Розвиток теорій прибутку* 

Назва теорії Зміст теорії Представники 

Теорія прибутку 
меркантилістів 

Основним джерелом формування прибутку вважалася зовнішньоторговельна 
діяльність. 
Прибуток – різниця між продажною та покупною ціною товару (обмін) 

Т. Манн, Д. Юм, 
Ж. Кольберг, А. Серра, 
Т. Мен, А. Монкрет’єн 

Теорія прибутку 
фізіократів 

Основним джерелом формування прибутку вважалося землеробське виробництво Ф. Кене, Ж. Тюрго, М. Рів’єра 

*Примітка: узагальнено та систематизовано на підставі досліджених автором наукових джерел 

В ході дослідження встановлено, що що сучасні 
дослідники переважно розвивають теорії прибутку 

економістів XIX – початку XX ст., пристосовуючи їх до нових 
умов. Альтернативних теорії прибутку наведені на (рис. 1). 

 
Рис. 1. Альтернативні теорії прибутку* 

*Примітка: узагальнено та систематизовано на підставі досліджених автором наукових джерел 
 

Компенсаційні теорії прибутку стверджують, що 
прибуток є платою підприємцю за його послуги та ризик, а 
також за виконання економічних та управлінських функцій.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, в ході проведеного дослідження 
встановлено, що проблеми трактування сутності категорії 
“прибуток” та шляхів його об’єктивного розподілу 
тривалий час перебувають в полі зору дослідників, проте, 
все ще залишаються дискусійними.  

 

Список використаних літературних джерел: 
1. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя 

болісна несповідь / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: 
ПП “РУТА”, 2007. – 328 с. 2. Андрійчук В.Г. Ефективність 
діяльності аграрних підприємств : теорія, методика, аналіз: 
монографія / В.Г. Андрійчук. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : 

КНЕУ. – 2005. – 292 с. 3. Бабо А. Прибыль Пер.с фр. / 
А. Бабо / Общ.ред и коммент. В.И. Кузнецова. – М.: А/О 
Изд.группа “Прогресс”, “Универс”, 1993. – 176 с.  
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Наукові інтереси: 
– бухгалтерський облік та контроль формування та 

розподілу прибутку. 
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Н. Сеніор 

Прибуток є платою 
підприємцю за ризик, 

за його послуги, за 
вкладений у 

виробництво капітал, 
а також за виконання 

організаційно-
економічних функцій 

Прибуток виникає через 
недосконалість ринку, 
слабкість конкуренції і 

можливість підприємств 
утримувати монопольні 

переваги, що досягаються, 
зокрема, шляхом 

упровадження інновацій 

Прибуток є результатом 
взаємодії одного 

(підприємництва або 
капіталу), кількох (праці, 
землі, капіталу) або всіх 
факторів виробництва 

Прибуток є перетвореною 
формою додаткової 

вартості, що створюється 
вирахуванням з продукту 

праці робітників на користь 
підприємця (неоплачена 

праця найманих 
працівників) 

Прибуток є психологічним фактором, 
тобто підприємці заради виробництва 

й нагромадження жертвують своїм 
добробутом, утримуються в 

повсякденному використанні коштів 
на особисте споживання, і завдяки 

цьому отримують прибуток 
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