
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ 
 

Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» 
є професійним виданням, яке було засновано у 1998 р. В 2013 році видання було 
перереєстровано. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової 
інформації серія КВ № 19765 – 9565 Р від 15 березня 2013 року. Міжнародний 
стандартний серійний номер видання: ISSN 2413-9998. 

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами. 
При написанні статей слід враховувати Постанову №7-05/1 від 15.01.2003 Президії 

ВАК “Про підвищення вимог до професійних видань, внесених до переліку ВАК 
України”. До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК та включають такі 
елементи: постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими і 
практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній 
проблемі і на яких спирається автор; виділення невирішених проблем, яким присвячена 
стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного 
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.  

Статті подаються за тематикою, яка відповідає концепції та назві наукової збірки. 
 
Технічні вимоги до оформлення наукової статті: 
 загальний обсяг статті - до 20 сторінок. Обсяг основного тексту статті не менше 8 

сторінок; 
 стандарти: бумага формату А 4; орієнтація – книжкова; шрифт набору Times New 

Roman; назва, текст статті, додатки: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал - 1; 
відомості про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 12 
pt, міжрядковий інтервал - 1; поля - ліве - 20 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, 
нижнє - 20 мм; сторінки без нумерації. Абзац - 1,25 см. Стиль – Normal; 

 стаття набирається по всій ширині абзацу в один стовпчик; 
 заголовки таблиць та їх номери оформлюються з нового рядка, праворуч по 

тексту; назва самої таблиці наводиться в окремому рядку, по центру сторінки; 
 назва рисунку розміщується під ілюстрацією, по центру рядка із зазначенням його 

наскрізної нумерації всередині статті. Слово "Рис." і його номер відділяється від 
назви крапкою; 

 нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах статті та вказується 
праворуч від формул у круглих дужках; 

 кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки та схеми не слід 
перевантажувати текстовими написами. Ілюстративні матеріали мають бути 
якісними. Не допускається використання у тексті сканованих рисунків чи формул, 
схеми та рисунки мають бути згруповані;  

 формули мають бути набрані у редакторі Microsoft Equation 3.0; 
 в статті необхідно жирним виділити наступні елементи відповідно до вимог 

Постанови Президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. №7-05/1:  
− Постановка проблеми у загальному вигляді.  
− Аналіз досліджень і публікацій останніх років.  
− Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
− Постановка завдання. 
− Виклад основного матеріалу дослідження.  
− Висновки дослідження.  
− Перспективи подальших розробок. 

 
Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог, редакцією не розглядаються, 

про що повідомляється авторам. 



 
До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і 
практика управління» подається: 

 друкований примірник, підписаний авторами; 
 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Microsoft Word 

(*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора; 
 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор 

сам має науковий ступінь доктора наук); 
 на окремому аркуші - відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові повністю, 

організація, посада, адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, 
поштова адреса для направлення авторського примірника збірнику, електронна 
адреса. 

 
Довідка про автора 

П.І.Б.  
Місце роботи  
науковий ступінь  
вчене звання  
посада  
Контактний телефон  
E-mail  
Поштова адреса  
 

Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складових статті, згідно 
ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у 

журналах і збірниках» та вимогами міжнародних наукометричних баз даних 
 
Індекс УДК (кегль 14). 
 
Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціали, 

прізвище; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де працює автор; 
електронна адреса автора (кегль 12). 

Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні букви, кегль 
14, жирний). 

Анотація (українською, російською) мовою оригіналу друкується перед початком 
статті (12 кегль) та російською чи українською мовами після тексту статті. Виклад 
матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). 

Авторське резюме англійською мовою друкується після тексту статті (12 кегль). 
Воно повинно бути написано якісною англійською мовою, складатися приблизно з 100-
250 слів (850 знаків); зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в скороченому 
варіанті.  

Структура авторського резюме англійською мовою повторює структуру статті та 
містить: 

- предмет, тема, ціль роботи (Purpose); 
- метод чи методологія проведення роботи (Methodology); 
- результат роботи (Finding); 
- галузь застосування результатів (Practical value); 
- висновки (Results). 
Для можливості перевірки редакцією Вісника правильності перекладу резюме 

англійською мовою потрібно надсилати також і оригінальну версію, з якої здійснювався 



переклад (російський або український аналог). 
Ключові слова (українською, російською та англійською) повинні бути 

лаконічними, відбивати основні терміни, поняття та прізвища осіб, про яких йдеться мова 
у статті. Це можуть бути слова та словосполучення. Друкуються після анотації мовою 
оригіналу та двома іншими мовами після тексту статті. 

Текст статті. 
 
Посилання на використанні джерела в тексті статті подавати виключно у 

квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після 
номера джерела, через кому (з маленької букви “с”), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). 

 
Список використаних джерел, що приводиться наприкінці публікації, містить 

список джерел, на які посилається автор. 
 
Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних 

статей):  
1) список літератури в традиційному варіанті (для англомовних статей: References 

(in language original) із заголовком «Список використаних джерел».  
На кожне джерело у списку літератури має бути посилання в тексті. Джерела 

наводяться у порядку посилань та оформлюються згідно з затвердженими ВАК України 
вимогами у сфері цитування й оформлення списків використаної літератури (Бюлетень 
ВАК України №6, 2007 (з урахуванням змін – Бюлетень ВАК України №3, 2008)). Ці 
вимоги базуються на положеннях ДСТУ Держстандарт 7.1:2006 «Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання» (Держстандарт 7.1-2003, IDT). 

Джерела на англійській мові мають бути описані згідно міжнародних правил 
(приклади наведені нижче).  

2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним 
бібліографічним стандартом APA-2010 (стандарт APA – http://www.bibme.org/citation-
guide/APA/book). Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, 
збірників та ін.) подаються транслітерацією. Кириличні назви бібліографічного опису 
наукових праць необхідно транслітерувати (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 27.01.2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 
латиницею»), а в дужках – англійською мовою 

Для автоматизації процесу транслітерації українського тексту рекомендується 
використовувати широко розповсюджені онлайн-сервіси (наприклад, 
http://www.slovnyk.ua/services/translit.php (Обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010), 
http://translit.kh.ua (Обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010).  

 
Загальні принципи оформлення REFERENCES (для джерел, що приводяться на 

англійській мові, використовуються ті ж схеми, але в них немає транслітерованого 
варіанта назви): 

1. Стаття з періодичного видання. Автор(и) (рік видання) транслітерована назва 
статті [Переклад назви статті на англійську мову]. Назва періодичного видання, випуск 
(vol.), Номер (no.), Сторінки (pp.).  

2. Книга. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва книги [Переклад назви 
книги на англійську мову]. Місто: Видавництво. (in Ukrainian) / (in Russian).  

3. Складова частина книги (розділ, стаття). Автор (и) (рік видання) транслітерована 
назва частини книги (розділу, статті) [Переклад назви частини книги (розділу, статті) на 
англійську мову]. Транслітерована назва книги [Переклад назви книги на англійську 
мову]. Місто: Видавництво, сторінки (pp.).  

4. Стаття з електронного періодичного видання. Автор (и) (рік видання) 

http://translit.kh.ua/


транслітерована назва статті [Переклад назви статті на англійську мову]. Транслітерована 
назва періодичного видання [Переклад назви періодичного видання на англійську мову] 
(electronic journal), випуск (vol.), Номер (no.), Сторінки (pp.). Available at: (електронна 
адреса статті) (accessed (дата відвідування сайту)).  

5. Стаття зі збірника доповідей конференції. Автор (и) (рік видання) 
транслітерована назва статті [Переклад назви статті англійською мовою]. Proceedings of 
the Назва конференції (країна, місто, дата проведення) (eds. (Редактори, редколегія - якщо 
є)), Місто видання: Видавництво, сторінки (pp.).  

6. Тези дисертації. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва дисертації 
[Переклад назви дисертації на англійську мову] (PhD Thesis), Місто: Видавництво.  

7. Препринт. Автор (и) (рік видання) транслітерована назва видання [Переклад 
назви видання на англійську мову]. Working paper Номер препринта, Місто: Видавництво.  

8. Статистичний збірник. Назва організації (транслітерований варіант або переклад 
на англійську мову) (рік видання) транслітерована назва книжки [Переклад назви книжки 
на англійську мову], Місто: Видавництво. 

Примітки: 
- за відсутності даних про автора (колектив авторів) і наявності даних про 

редактора, дані про останнього виносяться на початок посилання;  
- за відсутності даних про автора (колектив авторів) і редактора на початок 

посилання виносять назву організації, що видала матеріал (видавництво); 
- у посиланні не потрібно вказувати слово «видавництво» («publishing») і т. п., 

необхідно вказувати лише назву видавництва або організації; 
- якщо матеріал не опубліковано то після назви у круглих дужках вказується 

«unpublished». 
 
Приклад оформлення «Списку використаних джерел» та «References»: 
 
Книги (один автор):  
Біла С.О. Структурна політика в системі державного регулювання 

трансформаційної економіки / С.О. Біла. – К. : УАДА, 2001. – 408 с.  
Bila, S.O. (2001). Strukturna polityka v systemi derzhavnoho rehulyuvannya 

transformatsiynoyi ekonomiky [Structural policy in the system of state regulation of 
transformational economy]. Kyiv : UADA. [in Ukrainian]. 

 
Книги (два і більше авторів):  
Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України : 

монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.І. Юрій та ін. – ІЕП НАН 
України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.  

Amosha, O.I., Aptekar, S.S., Bilopol's'kyy, M.H., & Yuriy, S.I. (2011). Strukturni 
reformy ekonomiky: svitovyy dosvid, instytuty, stratehiyi dlya Ukrayiny [Structural reforms of 
economy: foreign experience, institutes, strategies for Ukraine]. Ternopil': Ekonomichna dumka 
TNEU. [in Ukrainian].  

 
Журнал:  
Папп В.В. Структурна трансформація економіки України у контексті 

євроінтеграційних процесів / В.В. Папп // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 23-31.  
Papp, V.V. (2008). Strukturna transformatsiya ekonomiky Ukrayiny u konteksti 

yevrointehratsiynykh protsesiv [Structural transformation of Ukrainian economy in terms of 
Euro integration processes]. Rehional'na ekonomika – Regional Economy, 1, pp.23-31. [in 
Ukrainian].  

 



Геєць В. М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому 
розвитку України / В. М. Геєць // Економіка України. – 2014. – № 12. – С. 4–19. 

Heyets V. M. (2014). Instytutsiina obumovlenist’ innovatsiinykh protsesiv u 
promyslovomu rozvytku Ukrainy [Institutional conditionality of innovative processes in 
Ukraine’s industrial development]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 12, pp. 4–19 [in 
Ukrainian]. 

 
Ferguson N. Dollar diplomacy: How much did the Marshall Plan really matter? // The 

New Yorker. – 2007. – August 27. – P. 3. 
Ferguson N. (2014). Dollar diplomacy: How much did the Marshall Plan really matter? 

The New Yorker, August 27, p. 3.   
 
Журнал російською мовою:  
Яременко Ю.В. Экономический рост. Структурная политика / Ю.В. Яременко // 

Проблемы прогнозирования. – 2001. – №1. – С. 6-14. Jaremenko, Ju.V. 
Ekonomicheskiy rost. Strukturnaya politika. [Economic growth. Structural policy]. 

Problemy prognozirovaniya – Problems of Prognosis, 1, 6-14. [in Russian].  
 
Сайт:  
Лебедєва О.А. Структурна політика держави : сутність і особливості її реалізації. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua.  
Lebedieva, O.A. Strukturna polityka derzhavy: sutnist' i osoblyvosti yiyi realizatsiyi 

[State structural policy: concept and its implementation features]. www.stattionline.org.ua. 
Retrieved from http://www.stattionline.org.ua. [in Ukrainian]. 

 
Aslund A. Marshall’s postwar logic holds true in Ukraine today // Financial Times. – 

2014. – October 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ft.com/ 
intl/cms/s/0/f7889a8e 594e 11e4 9546 00144feab7de.html#axzz3I0m0D51s. 

Aslund A. (2014) Marshall’s postwar logic holds true in Ukraine today. Financial Times, 
October 22, available at: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f7889a8e 594e 11e4 9546 
00144feab7de.html#axzz3I0m0D51s. Accessed 13.10.2015. 

 
Дата надходження статті до редакції (проставляється редакцією). 
 
Оригінальність і плагіат 
Автори повинні подавати повністю оригінальні наукові статті, а якщо автори 

використовували роботи та / або вислови інших людей, вони повинні бути належним 
чином оформлені у вигляді цитат. 

Плагіат − оприлюднення повністю або частково, чужого твору (ідеї, результатів 
дослідження) під своїм іменем, а також відтворення автором публікації у своїй роботі 
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