НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ІННОВАЦІЇЇ»

1. Вимоги щодо змісту наукової статті
1.1. Високий науковий рівень статті.
1.2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.
1.3. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор).
1.4. Мови написання статті – українська, англійська, російська.
1.5. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат,
статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в
матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
1.6. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за
собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

2. Вимоги щодо структури статті
2.1. У статті з лівого боку має стояти індекс УДК
2.2. Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ зазначається науковий ступінь, вчене
звання, посада, науковий заклад українською, російською та англійською мовами.
Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 27.01.2010 р. №55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту
латиницею" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п).
2.3. Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 16, до десяти слів) українською,
російською та англійською мовами.
2.4. Структурована анотація
українською, російською та англійською мовами (із
застосуванням безособових конструкцій; містить наступні елементи (напівжирним курсивом з
абзацу): бібліографічний опис статті мовою статті; обсяг анотації 250 слів кожна (необхідно
відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи; метод чи методологію проведення
роботи; результати роботи; сферу застосування результатів; висновки).
2.5. Ключові слова (5—8 слів) українською, російською та англійською мовами.
2.6. Текст статті.
У статті, згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог
до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1, повинні
міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:
— 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 обгрунтуванням отриманих наукових
результатів;
— висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
— список літератури (Бібліографічний опис літературних джерел 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» (Приклади
оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 2630.).
— References (див. додаток Б): під заголовком «References» - ті самі джерела, але англійською
мовою,
оформлені
за
міжнародним
бібліографічним стандартом
APA
(стандарт
APA)(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). Транслітерувати власні назви, прізвища та
імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про
впорядкування
транслітерації
українського
алфавіту
латиницею"(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п).

3. Технічні вимоги до оформлення статті
3.1. Обсяг рукопису — 15—25 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці (приблизно 7—16
сторінок).
3.2. 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 (версія 97-2003). Файли
статті обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf. Назва файлу має відповідати
прізвищу автора
3.3. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал
подається у таблиці, що має порядковий номер і назву (друкується над таблицею посередині
жирним шрифтом) (наприклад, Таблиця 1. Показники макроекономічного зростання).
Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються під кожною
ілюстрацією посередині (наприклад, Рис. 2. Індекси інвестиційної привабливості регіонів).
3.4. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним
об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл
Excel (2003).
3.5. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і
нумеруються з правого боку.
3.6.Літературні джерела оформляються згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на літературу в
тексті необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56–59], в яких перша
цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в
цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою. Всі
статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Назви праць у списку
літератури розташовуються в порядку цитування. Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви
посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після
статті.
3.7. У статті не повинно бути переносу слів та макросів При наборі слід вимкнути автоматичний
"м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати
тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab")
3.8. Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його
публікація має бути у загальному списку літератури після статті.
Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

3.9. Зразок оформлення статті у додатку А.

4. Пакет документів до редакції
4.1.Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених вимог (див. зразок
оформлення статті), виконаний у редакторі MS Word, відправити на e-mail:
iuforganizer@gmail.com.
4.2. Анкета із відомостями про автора (прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса для
пересилання авторського примірника, контактні телефони, адреса електронної скриньки)та
інформацією про кількість примірників і необхідність поштової пересилки (форму анкети скачати
за посиланням …)
4.3. Рецензію наукового керівника або іншого фахівця у певній галузі знань, який має відповідний
науковий ступінь (подають лише аспіранти та здобувачі). Студенти подають статті лише під
керівництвом кандидатів та докторів наук.
4.4. Електронну копію платіжних документів щодо оплати організаційного внеску.

Організаційний внесок
Мова: українська, російська, англійська
Вартість послуги з підготовки матеріалів до публікації в журналі:
- 140 грн. за обсяг до 10ти сторінок, кожна наступна сторінка оплачується додатково - 20 грн/стр. (сто сорок
грн 00 коп) без ПДВ (якщо автор свій примірник отримує безкоштовно в редакції)
- 170 грн. за обсяг до 10ти сторінок, кожна наступна сторінка оплачується додатково- 20 грн/стр. без ПДВ
(якщо автор свій примірник отримує безкоштовно заказним листом за вказаною адресою)
Вартість кожного додаткового примірника – 70 грн
За інформацією про терміни розміщення статті звертайтесь за тел. 068- 358-95-17, 050-334-79-57.

Сплата організаційного внеску здійснюється після прийняття позитивного рішення щодо друку
статті. Реквізити для оплати повідомляються після підтвердження, що стаття прийнята до друку.
Відправте Вашу статтю та заповнену анкету на ел. адресу iuforganizer@gmail.com
Якщо на протязі 2-3-х днів Ви не отримали відповідь, зателефонуйте за тел. 068- 358-95-17, 050334-79-57 в робочі дні з 10.00 до 17.00.
Адреса сайту збірника наукових праць: http://iuf.kpi.ua/ua/journal
E-mail: iuforganizer@gmail.com
Контактні особи: Трофименко Олена Олексіївна (тел. 050-334-79-57),
Тюленєва Юлія Валеріївна (тел. 068- 358-95-17).

Додаток А
Зразок оформлення статті

І.І. Антоненко, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,
Міжнародний університет фінансів
О.О. Тищенко, аспірант Міжнародного університету фінансів

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
И.И. Антоненко, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики предприятия,
Международный университет финансов
О.О. Тищенко, аспирант, кафедра экономики предприятия,
Международный университет финансов

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
І.І. Antonenko, PhD of Economic sciences, associated professor, associated professor of
Economics of enterprise Department,
International University of Finance
О.О. Tyschenko, postgraduate student, Economics of enterprise Department,
International University of Finance

TRANSFORMATION PROCESSES IN THE ECONOMY IN
CONDITION OF UNCERTAINTY
Анотація (250 слів)
Аннотация (250 слов)
Abstract (250 words)
Ключові слова: підприємство, трансформація, невизначеність
Ключевые слова: предприятие, трансформация, неопределенность
Keywords: enterprise transformation, the uncertainty
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.
Постановка завдання із обґрунтуванням одержаних наукових результатів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Список літератури
1.
2.
…
References

1.

…
Додаток Б

Приклад оформлення References
1. Книжки, монографії
1.1. Україномовні та росіськомовні книжки
Прізвище, І.О. (рік), Назва книжки транслітом курсивом [Назва англійською мовою], версія
(номер) видання, назва видавництва, місто, країна.
Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом:
Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом:
http://www.translit.ru
Приклади
Один автор:
Ivanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
Книжки іноді мають друге чи інше видання, то
Якщо це друге видання (2-ое издание) книжки:
Іvanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], 2nd ed, Naukova
dumka, Kyiv, Ukraine.
Якщо це третє видання (3-е издание) книжки:
Іvanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], 3rd ed, Naukova dumka,
Kyiv, Ukraine.
Два автора:
Ivanov, V.V. and Petrov, E.P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka,
Kyiv, Ukraine.
Три автора:
Ivanov, V.V. Kozlov, G.P. and Petrov, E.P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management],
Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
Чотири автора:
Govorov, S.N. Ivanov, V.V. Kozlov, G.P. and Petrov, E.P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective
management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
1.2. Англомовні
Прізвище, І. (рік), Назва книжки курсивом, версія (номер) видання, назва видавництва, місто,
країна.
Приклади
Один автор:
Backer, J. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.
Якщо це друге видання книжки, то
Backer, J. (1988), Effective management, 2nd ed, Pan Books, London, UK.
Якщо це третє видання книжки, то
Backer, J. (1988), Effective management, 3rd ed, Pan Books, London, UK.
Два автора:
Backer, J. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.
Три автора:
Backer, J. Gilmore, А. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.
Чотири автора:
Backer, J. Evans, В. Gilmore, А. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

2. Статті в друкованих періодичних виданнях
2.1. Україномовні та росіськомовні статті
Прізвище, І.О. (рік), “Переклад назви статті англійською в англійських лапках (кавычках)”, Назва
видання транслітерація або англійське зареєстроване курсив, vol. номер журналу, no. номер
випуску (якщо він існує), pp. номери сторінок статті.
Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “

”

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом
http://litopys.org.ua/links/intrans.htm
Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом
http://www.translit.ru
Приклади
Один автор:
Ivanov, V.Ye. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the
population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.
Два автора:
Ivanov, V.V. and Petrov, E.P. (1993), “Essential categories and factors of using labor resources potential
of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.
Три автора:
Ivanov, V.V. Kozlov, G.P. and Petrov, E.P. (2011), “Essential categories and factors of using labor
resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.
Чотири автора:
Govorov, S.N. Ivanov, V.V. Kozlov, G.P. and Petrov, E.P. (2011), “Essential categories and factors of
using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.
2.2. Англомовні
Прізвище, І. (рік), “Назва статті в англійських лапках (кавычках)”, Назва видання, vol. номер
журналу, no. номер випуску (якщо він існує), pp. номери сторінок статті.
Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “

”

Приклади
Backer, J. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”,
Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.
Два автора:
Backer, J. and Cramer, C. (1993), “Essential categories and factors of using labor resources potential of
the population”, Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.
Три автора:
Backer, J. Gilmore, А. and Cramer, C. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources
potential of the population”, Economic Theory, no. 1, pp. 41–45.
Чотири автора:
Backer, J. Evans, В. Gilmore, А. and Cramer, C. (2011), “Essential categories and factors of using labor
resources potential of the population”, Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.
3. Матеріали конференцій
3.1. Україномовні та російськомовні конфереції
Прізвище, І.О. (рік), “Переклад назви статті в англійських лапках (кавычках)”, назва збірки
матеріалів конференції транслітерація курсив [назва в перекладі у квадратних дужках], назва
конференції в транслітерації [назва в перекладі] або англійська назва для міжнародних
конференцій, місто, країна, дата проведення , pp. номери сторінок.

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом
http://litopys.org.ua/links/intrans.htm
Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом
http://www.translit.ru
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Petrov, O.Ye. and Ivanov, A.B. (2012), “Essential categories and factors of using labor resources
potential of the population”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference
Proceedings of the International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya
[International economic conference], National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 37–51.
(при іншій кількості авторів – оформлення авторів як у друкованних статтях)
Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок “ ”
3.2. Англійськомовні конференції
Прізвище, І. (рік), “Назва статті (доповіді) в англійських лапках (кавычках)”, назва конференції
курсивом, організатор конференції, місто, країна, дата проведення, pp. номери сторінок.
Приклад
Backer, J. (2012), “Managing relationship quality”, QUIS5 Quality in Services Conference, University of
London, London, pp. 11-14.
(при іншій кількості авторів – оформлення авторів як у друкованних статтях)
Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок “ ”
4. Статті в електронних періодичних виданнях та в інших електронних ресурсах
Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом
http://litopys.org.ua/links/intrans.htm
Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом
http://www.translit.ru
4.1. Електронне періодичне видання
Прізвище, І.О. (рік), “Переклад назви статті англійською в англійських лапках (кавычках)”, Назва
видання транслітерація або англійське зареєстроване курсив, vol. номер журналу, no. номер
випуску (якщо він існує), available at: повний URL, (Accessed дата звернення до ресурсу).
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Ivanov, V.V. and Petrov, E.P. (2013), “Essential categories and factors of using labor resources potential
of the population”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 8, available at:
http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 4 Aug 2013).
(при іншій кількості авторів – оформлення авторів як у друкованних статтях)
Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок “ ”
4.2. Інші електронні ресурси
Назва ресурсу (рік), “Назва статті (матеріалу) в англійських лапках (кавычках)“, available at:
повний URL, (Accessed дата звернення до ресурсу).
Якщо назва ресурсу чи назва статті (матеріалу) на електронному ресурсі не мають
оригінального англійського перекладу, то можливо скористатися транслітерацією.

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом
http://litopys.org.ua/links/intrans.htm
Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом
http://www.translit.ru
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The official site of Dnepropetrovsk Regional State Administration (2011), “News of the region“,
available at: http://adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/archive/3E8?opendocument (Accessed 4 January
2011).
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5. Дисертації та автореферати
5.1. Дисертації
Прізвище, І.О. (рік), “Назва англійською в англійських лапках (кавычках)”, Abstract of вчений
ступінь dissertation, назва спеціальності, назва університету (інституту), місто, країна.
Приклад
Petrov, I.N. (2009), “Development of World Economy”, Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
5.2. Автореферати
Прізвище, І.О. (рік), “Назва англійською в англійських лапках ”, вчений ступінь Thesis, назва
спеціальності, назва університету (інституту), місто, країна.
Приклад
Petrov, I.N. (2009), “Development of World Economy”, Ph.D. Thesis, Global economy, Taras
Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
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6. Закони, постанови, збірки документів
6.1. Закони, постанови, які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):
Приклади
The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available
at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 29 August 2013).
Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval
of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015"”,
available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 August 2013).
6.2. Закони, постанови, які розміщені в друкованих засобах:
Приклад
Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution "On approval of the State program of development
of the Ukrainian village until 2015", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 73., p. 2715.
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6.3. Збірки документів, які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):

Приклади
Ministry of Finance of Ukraine (2013), “Performance indicators of the State and the consolidated budget
of Ukraine for 2010-2011”, available at: http://www.minfin.gov.ua/file/link/328305/file/DBU_ZBU.pdf
(Accessed 22 august 2013).
Ministry of Finance of Ukraine (2012), “Information of the Ministry of Finance of Ukraine for the
implementation of the State Budget of Ukraine for 2011”, available at:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=330818&cat_id=330817 (Accessed 21 august
2013).
Ukrainian Business Resource (2011), “2010 results for the coal industry”, available
at:http://ubr.ua/market/industrial/rezultaty-2010-goda-dlia-ugolnoi-promyshlennosti-73714 (Accessed
29August 2013).
6.4. Збірки документів, які розміщені в друкованих засобах:
Приклад
State Statistics Service of Ukraine (2009), "Naukova ta innovatsijna diial'nist' v Ukraini 2008.
Statystychnyj zbirnyk" [Research and innovation activity in Ukraine 2008. Statistical yearbook],
Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
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