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науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за
такими напрямами:











економіка та управління національним господарством;
світове господарство і міжнародні економічні відносини;
економіка та управління підприємствами;
розвиток продуктивних сил, регіональна економіка,
економіка і політика;
економіка природокористування і екологія;
інноваційно-інвестиційна діяльність;
облік, аналіз і аудит;
менеджмент, маркетинг, підприємництво;
фінансово-кредитна система.

демографія,

соціальна

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має
право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.
1. До друку подаються статті (електронний варіант) у форматі MS Word 97-2003 (doc) або
(rtf). Документи Word 2007 і вище (docx) не приймаються.
2. Приймаються до розгляду статті українською, російською або англійською мовами. Обсяг
статті має становити від 12 сторінок (Основний текст, Бібліографічний список і References);
формат – А4; інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм).
В одному файлі зі статтею після References слід розмістити анотації 3-ма мовами (вимоги до
анотацій зазначені нижче).
3. Структура статті.
3.1. Структура статті: рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 – прізвище та
ініціали автора (співавторів (допускається не більше 3-х співавторів)); рядок 3 – науковий ступінь і
вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без
абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю; рядок 4 – назва статті
(вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери), рядок 5 – текст статті із зазначенням
необхідних елементів (згідно пункту 4 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з
проведеного дослідження та використаною літературою.
3.2. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що
подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:
Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі
проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями
державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними
завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні
вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів
їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної
проблеми, яким присвячена стаття.
227

Постановка завдання, де формулюється мета і завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні
аспекти отриманих результатів дослідження.
Висновки з проведеного дослідження, де даються розгорнуті конкретні висновки (по
пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку
згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times
New Roman і оформляється у відповідності до наказу МОН України від 12.01.2017 №40 та
встановленими вимогами національного стандарту ДСТУ 8302:2015.
3.3. Посилання на джерела Бібліографічного списку в тексті слід давати в квадратних дужках,
наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в
бібліографічному списку, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок)
відокремлюється від іншого крапкою з комою, наприклад, [1; 2; 5; 8; 11; 19].
Окрім того, після Бібліографічного списку обов’язково подається References –
бібліографічний список латиницею (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз
реферування та індексування).
3.4. Після Бібліографічного списку і References дається 3-ма мовами (укр., англ., рос.)
розширена анотація у формі реферату (не менше 1800 знаків з пробілами, включаючи ключові
слова; міжстрічковий інтервал – 1; кегель – 14; шрифт – Times New Roman), що має такі
структурні частини: тема статті, мета, методика дослідження, результати, наукова новизна,
практична значущість, ключові слова (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз
реферування та індексування). Рекомендації щодо оформлення та змісту анотацій розміщені у
Додатку 3.
Увага!!!
 З метою запобігання неякісного перекладу анотацій англійською мовою такий переклад
усім авторам за окрему плату здійснює фахівець редакції (з розрахунку 40 грн за сторінку).
 Сторінки статті, на яких розміщується анотація 3-ма мовами в розмір оплати за
друкарські послуги не включаються.
 Статті англійською мовою друкуються за половину вартості друкарських послуг
(20грн за 1 сторінку) у таких випадках: а) якщо переклад професійний, а не машинний (що
відповідно буде перевірятьсь фахівцем редакції); б) якщо переклад здійснюватиме фахівець
редакції (вартість послуг перекладача – 40 грн за сторінку).
3.5. Вимоги до структури та оформлення матеріалів:
– всі назви структурних розділів по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;
– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його
публікація має бути у Бібліографічному списку;
– виклад основного матеріалу дослідження закінчувати текстом, а не таблицею чи рисунком.
3.6. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий
матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад,
Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад,
Кількість малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman,
кегль 12, інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після
таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ]
тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл
Excel (2003). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза
згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні).
Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та
рисунків лише книжковий. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі
Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні
об’єкти не повинні бути сканованими.
3.7. У статті не повинно бути переносу слів та використання 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”).
Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати
прізвищу автора (наприклад: Петренко. doc, Петренко. rtf).
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4. Порядок подання статті.
4.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див.
додаток 2) для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу.
4.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронною поштою пакет
сканованих документів:
– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї
установи, де працює рецензент;
– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри
(відділу) установи, де навчається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;
– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження
редколегією статті до друку);
5. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються
прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.
6. Для оформлення Бібліографічного списку латиницею бажаним є стиль APA
(http://www.apastyle.org/).
7. Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанови КМУ від 27.01.2010 №55
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF)
Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.
Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор),
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.
Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.
Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за
собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.
Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові
примірники попереджувати завчасно з відповідною доплатою.
Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних
відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. Імена та
електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись
виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть
поширюватись та передаватись стороннім особам.

Відшкодування витрат.
Відшкодування витрат за комплекс редакційних і поліграфічних робіт, а також
доставку Укрпоштою журнала автору складає 40 грн. за сторінку.
Номер рахунку перекладача та сума до сплати за переклад повідомляється кожному
автору окремо.
Банківські реквізити:
ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»
ЄДРПОУ 35218979, р/р 26008018628001, МФО 300346
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ
Призначення платежу: За послуги опублікування статті в журналі "Сталий розвиток
економіки" від прізвище ініціали

Адреса редакції журналу "Сталий розвиток економіки":
29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 51/2,
ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи,
тел. (096) 01-09-709
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Додаток 1
УДК 631.1
JEL Classification: J43, M12
Шевченко О.І.,
канд. екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту
Скакун А.М.,
аспірант
Одеський державний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств
відбувається в нових соціально-економічних умовах ...
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання
персоналу підприємств … вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], … та ін. (викласти короткий
аналіз результатів їх досліджень та невирішені частини загальної проблеми ).
Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено … Усе це свідчить про актуальність
теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо ...
Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється
під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ...
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, відтворення персоналу
сільськогосподарських підприємств … .
Бібліографічний список
1. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання.
Україна : аспекти праці. 2007. № 5. С. 42-47.
…
8.
References
1. Antoniuk, V. (2007), “Staff for innovation: problems of formation and use”, Ukraina : aspekty
pratsi, no. 5, pp. 42-47.
…
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Результати.
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Ключові слова.
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Додаток 2
ЗАЯВКА
на розміщення статті у науково-виробничому журналі
"Сталий розвиток економіки"
Дані про автора
Прізвище, ім’я, по
батькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Назва статті
Назва розділу журналу
E-mail

укр. мовою

рос. мовою

англ. мовою

Адреса та телефон для контактів та надсилання авторського примірника (усі рядки обов’язково
слід заповнити):
Отримувач
Вулиця
Номер будинку
Номер
квартири
(кабінету,
кімнати)
Назва населеного пункту
Індекс
Контактний телефон
Підтверджую своє бажання розмістити статтю у науково-виробничому журнал "Сталий
розвиток економіки". Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо
змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів.
Даю згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних
відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010.
Дата
Підпис
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Додаток 3
Основні рекомендації,
що слід враховувати при оформленні анотації статті
(не менше 1800 знаків з пробілами)
1. Мета (перенесіть зі статті).
2. Методика дослідження має розкривати, які методи використані для отримання того чи іншого
результату дослідження (наприклад, метод порівняння використано для обґрунтування чи вибору
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технології виробництва…..). Тобто, методика має узгоджуватися з результатами дослідження.
3. Результати дослідження мають узгоджуватися з висновками статті. Тому висновки статті мають
бути чіткими (за пунктами), що розкривають суть результатів і їх значення для науки чи практики
(наприклад: обґрунтовано, визначено, сформовано і т.д…., а не узагальнюючими). Не може бути
результатом дослідження проаналізовано, досліджено.
4. Наукова новизна має випливати з результатів дослідження (тобто, один із результатів
дослідження має наукову новизну). Наукову новизну необхідно викласти так: розроблено
(обґрунтовано……), що на відміну від існуючого…… (включає, охоплює………), (сприяє,
забезпечує……. вищу продуктивність, ефективність…..знижує собівартість…..тощо).
5. Практична значущість. Необхідно вказати де, в яких сферах (підприємствах, інституціях,
галузях…..) можуть бути запропоновані для впровадження результати дослідження і на який ефект
можна очікувати від впровадження.
6. Ключові слова: 6-10 слів (словосполучень).
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