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НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО ЖУРНАЛУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК» 

 
Шановні дописувачі! 

Спочатку просимо надіслати Вашу статтю та довідку про автора (ів), оформлені за наведе- 

ними нижче вимогами, для попереднього розгляду редакційною колегією журналу Чернігського 

національного технологічного університету «Пубічне адмінстрування: наукові дослідження та 

розвиток». Після отримання позитивного відгуку прохання сплатити вартість статті і надіслати 

весь пакет документів. 

1. Для публікації статті у журналу Чернігського національного технологічного університету 

«Пубічне адмінстрування: наукові дослідження та розвиток» необхідно в обов’язковому порядку 

подати: 

– електронний варіант статті, оформленої за зразком (Додаток А); 

– рецензію на статтю за підписом доктора наук; 

– довідку про авторів, заповнену за наведеним бланком (Додаток Б); 

– квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (Додаток В); 

– згоду на публікацію у формі Договору про передачу права на використання твору. 

2. Вимоги до наукової статті. Наукова стаття повинна відповідати тематичному спрямуванню 

збірника і бути завізована власноручно на першій сторінці підписом автора. 

Статтю можна подавати однією з трьох мов: українською, російською, англійською. 

Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 5 повних сторінок, максимум – 10 сторінок (ос- 

тання сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4). 
Стаття надсилається електронною поштою на адресу: visnykdu_stu@ukr.net. Текст статті 

набирається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for Windows 

97/2000/XP. 

3. Структура статті. До друку у журналі Чернігського національного технологічного 

університету «Пубічне адмінстрування: наукові дослідження та розвиток» приймаються лише 

наукові статті, які мають такі необхідні елементи: УДК. Автори. Назва наукової або освітньої 

установи, де працюють автори. Назва статті. Анотації. Ключові слова. Вся інформація про авторів, 

назва статті, анотація і ключові слова подається трьома мовами: українською, російською, 

англійською. Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виділення не 

вирішених раніше частин загальної проблеми. Мета статті. Виклад основного матеріалу. Висновки і 

пропозиції. Список використаних джерел. 

4. Параметри сторінки повинні бути такими: 

Формат А4 (210×297 мм). 

Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм. 
Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути 

вирівняний по ширині аркуша. 
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5. Вимоги до оформлення структурних елементів статті. 

5.1. УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу. 
Автори – ініціали та прізвище кожного автора починати з нового рядка (шрифт Times New 

Roman (кегель 12), розміщення по лівому краю, без абзацного відступу, напівжирний), науковий 

ступінь або посада, якщо немає ступеня (шрифт Times New Roman (кегель 12), звичайний). 

Скорочення слід подавати згідно з ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові у бібліо- 

графічному описі. Загальні правила та вимоги” (наприклад: д-р екон. наук; канд. техн. наук; тис., 

млн, млрд; грн, дол; табл., рис. тощо). Дані про авторів подаються трьома мовами 

Назва організації – місце (я) роботи автора (-ів) (вирівнювання по лівому краю без абзац- 

ного відступу, шрифт Times New Roman (кегель 10)). Після назви організації через кому вказу- 

ються місто та країна розміщення організації (трьома мовами). 

Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напівжирними 

літерами, вирівнювання по центру без абзацу, трьома мовами. 

Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзацний 

відступ 0,63 см, одинарний інтервал. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея 

статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг – 8-10 рядків). У статті подаються анотації 

трьома мовами: українською, російською, англійською (Додаток А). 

Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзацний 

відступ 0,63 см, одинарний інтервал. Ключові слова подаються трьома мовами. Кількість клю- 

чових слів – 5-7 (Додаток А). 

Основний текст – текст статті з заголовками (вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см, 

шрифт Times New Roman (кегель 12), одинарний інтервал). 

Розділи статті (Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виділення 

не вирішених раніше частин загальної проблеми. Мета статті. Виклад основного матеріалу. Ви- 

сновки і пропозиції. Список використаних джерел) зазначаються таким шрифтом: Times New 

Roman, кегель 12, напівжирний, звичайний. Після назви розділу статті ставиться крапка і про- 

довжується текст самої статті. 

5.2. Інтервали між елементами статті такі: 

– УДК – автори – 1; 

– автори – назва організації – 1; 

– назва організації – назва статті – 2; 

– назва статті – анотація – 1; 

– анотація – ключові слова – 1; 

– ключові слова – основний текст – 1; 

– основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) – 1; 

– назва таблиці – її верхній край (нижній край рисунка, діаграми – їхні назви) – 1; 

– нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – основний текст – 1; 

– основний текст – список використаних джерел – 1; 

– список використаних джерел – перелік джерел – 1. 

6. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітич- 

них матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати 

заголовок. Відповідальність за наведені показники несе автор. 

Рисунки і таблиці необхідно подавати у статті безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. 

6.1. Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії) 

Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За 

умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. 

Шрифт рисунків Times New Roman, кегель 12, курсив. 

Рисунки позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах статті, якщо у статті є 

лише один рисунок, він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву роз- 

міщують послідовно під ілюстрацією. 

Наприклад: 



 

Рис. 1. Складові конкурентоспроможності на відповідній стадії розвитку економіки 

6.2. Таблиці 

Цифровий матеріал, що наводиться в статті, як правило, повинен оформлятися у ви- 

гляді таблиць. 

Розмір тексту таблиць – кегель 12. Усі таблиці повинні мати заголовки. Нумерацій- 

ний заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний 

заголовок таблиці (по центру, кегель 12, курсив). 

Наприклад: 

Таблиця 1 

Аналіз показників діяльності підприємства 

Показники 
Формула 

розрахунку 

Фактори, 

що впливають на показник 

Напрями поліпшення 

показників 
1.    
…    

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною части- 

ною таблиці справа надписують: “Закінчення табл. 1”. 

 

6.3. Формули 

Використовуючи формули, необхідно дотримуватися певних правил. 
Великі, довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, дифе- 

ренціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх 

нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відо- 

кремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і 

нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків 

тексту. 

Стиль формул: хімічні формули набирають прямим шрифтом. Формули, на які є по- 

силання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч, не виходячи за 

поле. Формули необхідно вирівнювати по лівому краю сторінки. Між ними та текстом 

витримується інтервал в один рядок. Обов’язково подають розшифровку літерних по- 

значень величин у формулах. Для набору позначень фізичних величин використовують 

редактор формул Microsoft Equation для WINDOWS. 



Наприклад: 
Ефективна ставка процента для позичальника визначається за формулою (1) 
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hz

SK
Rt ,                                                                                                                  (1) 

де SK – величина знижки (%); 

h – період дії знижки (днів); 

z – тривалість відстрочки платежу (днів). 

7. Список використаних джерел необхідно складати за вимогами ВАК України (Бю- 

летень ВАК України № 5, 2009), розміщувати бібліографічні записи за алфавітом чи у по- 

слідовності їхніх перших згадувань в основному тексті статті. 

Заголовок “Список використаних джерел” слід розміщувати посередині рядка, 

шрифт Тіmes New Roman, кегель 12, напівжирний, а список джерел – 11 кегель. 

 

8. Оплата публікації. Опублікування наукових статей у журналі Чернігського 

національного технологічного університету «Пубічне адмінстрування: наукові дослідження та 

розвиток» є платним. Вартість публікації 1 сторінки наукової статті становить 40 грн 

(прохання обов’язково уточнювати вартість пу- блікації). Оплата підтверджується 

квитанцією, зразок якої наведений у Додатку В. 

 

9. Контактна інформація. 

Матеріали необхідно надсилати на електронну адресу: visnykdu_stu@ukr.net. Всі 

документи, що містять підписи та печатки, повинні бути відсканованими. 

Контактні особи: 

Лашук Оксана Сергіївна  

Моб. тел.: 093-77-43-539, 067-695-14-15 

Олійченко Ігор Михайлович  

Моб. тел.: 097-599-34-83  

 

Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. 

Неправильно оформлені автором стаття та супровідні документи, що не 

відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть. 

mailto:maksim-22@yandex.ru
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ENTERPRISES 

Досліджено теоретичні питання формування фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств. 

Ключові слова: фінансовий механізм, підприємство, зовнішньоекономічна діяльність. 

Исследованы теоретические вопросы формирования финансового механизма внешнеэкономической 
деятельно- сти предприятий. 

Ключевые слова: финансовый механизм, предприятие, внешнеэкономическая деятельность. 

The theoretical aspects of forming a financial mechanism the foreign trade of enterprises were investigated. 

Key words: financical mechanism, foreign company. 
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