
 
 

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ 

СІКОРСЬКОГО» 

Кафедра економіки і підприємництва факультету менеджменту та 

маркетингу 

 

 Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до публікації статей у фаховому науковому журналі 

 «Підприємництво та інновації» 

      №5, 2018 
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук 

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714) 

 

Публікації в черговий випуск журналу приймаються  до 19 грудня 2018 року 
 

В матеріалах журналу висвітлюються такі наукові аспекти: інноваційні 

технології управління бізнесом та його розвитком; інформаційне 

забезпечення інноваційної діяльності; інноваційні моделі компаній, малого і 

середнього бізнесу; актуальні аспекти фінансово-інвестиційного управління 

компаній в контексті змін підприємницького середовища; 

конкурентоспроможність європейських і українських компаній в сучасній 

глобальній економіці; комерціалізація інтелектуальної власності, трансфер 

технологій; маркетинг у підприємницькій діяльності; економіко-математичне 

моделювання; економічні аспекти сталого розвитку; підприємництво і 

реформи в Україні; проблеми та перспективи розвитку банківської діяльності 

в умовах євроінтеграції; бухгалтерський облік, економічний аналіз та 

контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління та 

ін. 

Мова видання: українська та англійська. 

 

Авторський оригінал повинен містити такі елементи: 

1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК). 

2. Відомості про автора (ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, науковий заклад українською та англійською мовами.). 

3. Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 16, до 

десяти слів) українською та англійською мовами. 

4. Структурована анотація українською (250 слів) та англійською 

мовами (не менш як 1800 знаків без пробілів) містить наступні елементи 

(напівжирним курсивом з абзацу): предмет, мету роботи; метод чи 

методологію проведення роботи; результати роботи; сферу застосування 

результатів; висновки. 



5. Ключові слова (5—8 слів) українською та англійською мовами. 

6. Код JEL класифікації – від 1 до 5, в одному рядку, через кому, 

напівжирним шрифтом. Наприклад: JEL classіfіcatіon: C12, C14, C18). 

7. Текст статті із виділенням у тексті таких елементів: 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 не вирішених 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 напрямі. 

8. Список літератури (Бібліографічний опис літературних джерел 

оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015  «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилення. Загальні положення та правила складання» 

http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf 

9. Список літератури (References) в романському алфавіті. 

 

        До друку приймаються статті: обсягом 15—25 тис. знаків, включаючи 

рисунки, таблиці (приблизно 7—16 сторінок). Формат сторінки – А 4 в 

текстовому редакторі Microsoft Word for Windows (шрифт – Times New 

Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля зліва, знизу та зверху – 

20 мм, справа –10 мм) у вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для 

Microsoft Word. До статті додаються відомості про авторів окремим файлом 

(ПІБ, поштова адреса для кореспонденції, код міста, телефон, місце роботи 

(навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь); 

 

Адреса редакційної колегії: 

Міжнародний університет фінансів, просп. Перемоги, 37, корпус 1 (ліве 

крило), м. Київ, Україна, 03056 

Сайт http://iuf.edu.ua/ua/journal      Тел. +38(044) 277 43 28. 

Контактні особи:  
к.е.н., доц. Трофименко Олена Олексіївна, моб. тел.  (050) 334 79 57, 

к.е.н., доц. Тюленєва Юлія Валеріївна, моб. тел.  (068) 358 95 17.  

 

Просимо матеріали відправляти на ел. пошту видання 

Міжнародного університету фінансів iuforganizer@gmail.com 

 

 

З повагою та впевненістю у плідній співпраці, 

Редакційна колегія 
 

 

http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

