ВИМОГИ
до наукових статей, які подаються до публікації в тематичному
збірнику «Науковий вісник Полтавського університету
економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»
1.
Тематика збірника:
 Економічна теорія та історія економічної думки;
 Економіка і управління підприємством;
 Фінанси, банківська справа та страхування;
 Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
 Економіка та управління національним господарством;
 Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 Економіка сфери сервісу;
 Маркетинг та підприємництво;
 Освітня діяльність.
2. Стаття подається однією з мов: українською, російською, англійською,
німецькою. Статті публікуються мовою оригінала. Виклад статті повинен бути
чітким, стислим, без повторень, відредагованим, не містити граматичних
помилок.
3. Назва статті, прізвище, ім’я та по батькові надаються трьома мовами.
4. До статті окремим файлом надається заявка на розміщення статті, де
вказуються відомості про авторів трьома мовами (українською, російською,
англійською) (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце
роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса для листування та адреса
для надсилання авторського примірника) (додаток А). Також додатково
надсилається скан-копія заявки на розміщення статті, з підписом автора (авторів),
який повинен бути затверджений вченим секретарем або відділом кадрів
організації.
5. Статті відредаговані у текстовому редакторі MS Word за наданими
умовами форматування (полуторний міжрядковий інтервал, шрифт Times New
Roman № 14, вирівнювання по ширині) надаються в електронному вигляді на
електронну адресу sobol.anne@gmail.com технічному секретарю Наукового
вісника – Соболь Ганні Олегівні.
6. Формат сторінки А4 (210×297);
7. Обсяг статті – 15-20 тис. знаків (8-9 сторінок).
8. Міжрядковий інтервал – полуторний, поля сторінок (мм): верхнє – 20,
нижнє – 20, ліве – 20, праве – 15.
9. Структура статті:
- індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки;
- назва статті (по центру) трьома мовами;
- ініціали та прізвище автора (авторів) трьома мовами (по центру);
- анотація трьома мовами;
- ключові слова трьома мовами;
- основний текст статті;

- список літератури.
Згідно з вимогами Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05/1 основний
текст статті повинен мати такі структурні елементи:
 постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими
науковими чи практичними завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання
поданої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 формування цілей статті (постановка завдання);
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів;
 висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у
поданому напрямку.
10. При викладі матеріалу статті використовується безособова форма дієслів
за винятком звернення до попередніх робіт.
Фізичні величини представляються в системі СІ.
Оформлення статті має бути витримано в одному стилі (текст, функція,
змінні, матриця-вектор, число – шрифтом Times New Roman, а символи –
Symbol).
11. Формули і символи, які в них входять та згадуються в тексті,
набираються тільки в редакторі формул Microsoft Equation 2.0 (і подальших
версіях). Кожен новий рядок формули має бути окремим об’єктом, за винятком
систем рівнянь, об’єднаних фігурною дужкою, або матриць. Розміри шрифту:
звичайний – № 10, крупний індекс – № 7, дрібний індекс – № 5, крупний символ –
№ 12, крупний символ – № 8.
Товщина символів у формулах має бути однаковою з основним текстом.
Виняток становлять випадки, коли виділення необхідно, наприклад, векторні
величини виділяють жирним шрифтом і ін.
Формули розміщуються через інтервал після тексту, текст після формули –
також через інтервал. Нумерація формул – в круглих дужках, з вирівнюванням за
правим краєм межі тексту.
12. Рисунки представляються в чорно-білому (B/w) форматі і форматах
WMF (створені безпосередньо в Word або збережені у вказаному форматі і
обов’язково згруповані), BMP, або PCX і поміщені в кадр.
Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці повинні бути чорно-білого кольору.
Рисунки мають бути контрастними, чіткими без розводів та затемнень.
Рисунки, що отримані скануванням, мають бути відредаговані і відповідати
вказаним вимогам. Рисунок розташовується після посилання на нього у тексті
статті, повинен мати номер та назву.
13. Таблиці оформлюють відповідно до вимог Державного стандарту
України і розміщують або в тексті статті, або на окремих сторінках в тій
послідовності, у якій в статті на них посилаються.
14. Посилання на цитовані джерела та їх бібліографія повинні відповідати
Державному стандарту України. Використання джерел є обов’язковим, їх перелік
подається наприкінці статті. Рекомендується у списку літератури
використовувати не менше 5 позицій.

Перелік використаних джерел подається на мові оригіналу відповідно до
чинних вимог (бюлетень ВАК № 5 2009 р.) та у транслітерації англійською
мовою, що необхідно для відстеження цитувань.
Приклад оформлення переліку використаних джерел у транслітерації
англійською мовою подано у додатку Б. Для запобігання розбіжностей при
транслітерації кирилиці в романський алфавіт рекомендується дотримуватися
єдиних правил транслітерації. Правила транслітерації українського та російського
алфавіту латиницею подано в додатку В.
15. З метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до
вимог МОН України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.) з 01.01.2013 р. подані
авторами статті повинні супроводжуватись розширеною анотацією англійською
мовою обсягом до однієї сторінки тексту.
16. Стаття супроводжується анотацією, що подається українською,
російською та англійською мовами з повним бібліографічним описом статті та
ключовими словами (шрифт Times New Roman № 10, розміщується безпосередньо
перед основним текстом, виділяється окремим абзацом з відступом 15 мм).
17. Анотації мають бути структурованими, обсягом 100-150 слів.
Структура анотації:
- предмет, мета дослідження;
- методи проведення дослідження;
- результати дослідження;
- висновки.
До ключових включаються 5-7 слів або словосполучень.
Приклад оформлення анотацій подано в додатку Д.
Для опублікування у збірнику матеріалів статті необхідно надіслати на
адресу редколегії:
 електронний варіант статті, у якому остання сторінка повинна бути
продубльована, підписана авторами статті та відсканована;
 скан-копію рецензії доктора наук, де, крім підпису рецензента,
обов’язково вказуються його прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
посада, місце роботи, напрямок його наукових досліджень. Підпис
повинен бути затверджений вченим секретарем або відділом кадрів
організації;
 заявку на розміщення статті (відомості про авторів трьома мовами);
 копію квитанції про оплату. Реквізити для оплати подано в додатку Е.
18. Статті включаються до збірника за рішенням редакційної колегії за
наявності рецензії фахівця з тематики статті (доктора економічних наук) та після
рецензування членами редакційної колегії Наукового вісника. До тексту статті
можуть бути внесені редакційні правки стосовно форматування без узгодження з
автором.
19. Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог на рецензування не
передаються.
20. Вартість публікації 780 грн за публікацію однієї статті. Одноосібні
статті докторів наук публікуються безкоштовно.

ТРЕБОВАНИЯ
к научным статьям, которые подаются к публикации в тематическом
сборнике «Научный вестник Полтавского университета
экономики и торговли. Серия «Экономические науки»
1. Тематика сборника:
• Экономическая теория и история экономической мысли;
• Экономика и управление предприятием;
• Финансы, банковское дело и страхование;
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
• Экономика и управление национальным хозяйством;
• Мировое хозяйство и международные экономические отношения;
• Математические методы, модели и информационные технологии в
экономике;
• Демография, экономика труда, социальная экономика и политика;
• Экономика сферы сервиса;
• Маркетинг и предпринимательство;
• Образовательная деятельность.
2. Статья подается на одном из языков: украинском, русском, английском,
немецком. Статьи публикуются на языке оригинала. Изложение статьи должно
быть четким, кратким, без повторений, отредактировано, не содержать
грамматических ошибок.
3. Название статьи, фамилия, имя и отчество предоставляются на трех
языках.
4. В статье отдельным файлом предоставляются заявка на размещение
статьи, где указываются сведения об авторах на трех языках (украинском,
русском, английском) (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,
место работы, должность, контактный телефон, электронный адрес для переписки
и адрес для отправки авторского экземпляра) (приложение А). Также
дополнительно направляется скан-копия заявки на размещение статьи, с
подписью автора (авторов), которая должна быть утверждена ученым секретарем
или отделом кадров организации.
5. Статьи отредактированные в текстовом редакторе MS Word по
предоставленным условиям форматирования (полуторный межстрочный
интервал, шрифт Times New Roman № 14, выравнивание по ширине)
предоставляются в электронном виде на электронный адрес sobol.anne@gmail.com
секретарю Научного вестника – Соболь Анне Олеговне.
6. Формат страницы А4 (210×297).
7. Объем статьи – 15-20 тыс. знаков (8-9 страниц).
8. Межстрочный интервал – полуторный, поля страниц (мм): верхнее – 20,
нижнее – 20, левое – 20, правое – 15.
9. Структура статьи:
- индекс УДК в верхнем левом углу страницы;
- название статьи (по центру) на трех языках;
- инициалы и фамилия автора (авторов) (в центре) на трех языках;
- аннотация на трех языках;
- ключевые слова на трех языках;

- основной текст статьи;
- список литературы.
Согласно требованиям Президиума ВАК Украины от 15.01.03 №7-05/1
основной текст статьи должен иметь следующие структурные элементы:
• постановка проблемы в общем виде и связь с важнейшими научными и
практическими задачами;
• анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение
данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее
частей общей проблемы, которым посвящена статья;
• формирование целей статьи (постановка задачи);
• изложение основного материала исследования с полным обоснованием
полученных научных результатов;
• выводы из указанных проблем и перспективы дальнейших исследований в
представленном направлении.
10. При изложении материала статьи используется безличная форма
глаголов за исключением обращения к предыдущим работам.
Физические величины представляются в системе СИ.
Оформление статьи должно быть выдержано в одном стиле (текст, функция,
переменные, матрица-вектор, число – шрифтом Times New Roman, а символы –
Symbol).
11. Формулы и символы, которые в них входят и упоминаются в тексте,
набираются только в редакторе формул Microsoft Equation 2.0 (и последующих
версиях). Каждая новая строка формулы должна быть отдельным объектом, за
исключением систем уравнений, объединенных фигурной скобкой, или матриц.
Размеры шрифта: обычный – № 10, крупный индекс – № 7, мелкий индекс – № 5,
крупный символ –№ 12, крупный символ – № 8.
Толщина символов в формулах должна быть одинаковой с основным
текстом. Исключение составляют случаи, когда выделение необходимо,
например, векторные величины выделяют жирным шрифтом и др.
Формулы размещаются через интервал после текста, текст после формулы –
также через интервал. Нумерация формул – в круглых скобках, с выравниванием
по правому краю границы текста.
12. Рисунки представляются в черно-белом (B/w) формате и форматах
WMF (созданы непосредственно в Word или сохранены в указанном формате и
обязательно сгруппированы), BMP, или PCX и помещены в кадр. Иллюстрации,
диаграммы, схемы, таблицы должны быть черно-белого цвета.
Рисунки должны быть контрастными, четкими без разводов и затемнений.
Рисунки, полученные сканированием, должны быть отредактированы и
соответствовать указанным требованиям. Рисунок располагается после ссылки на
него в тексте статьи, должен иметь номер и название.
13. Таблицы оформляются в соответствии с требованиями Государственного
стандарта Украины и размещают или в тексте статьи, или на отдельных страницах в
той последовательности, в которой в статье на них ссылаются.
14. Ссылка на цитируемые источники и их библиография должны
соответствовать Государственному стандарту Украины. Использование
источников является обязательным, их перечень приводится в конце статьи.
Рекомендуется в списке литературы использовать не менее 5 позиций.

Список литературы подается на языке оригинала источников в
соответствии с действующими требованиями (бюллетень ВАК № 5 2009 г.) и в
транслитерации на английском языке, что необходимо для отслеживания
цитирований.
Пример оформления списка использованных источников в транслитерации
на английском языке представлен в приложении Б.
Для предотвращения разногласий при транслитерации кириллицы в
романский
алфавит
рекомендуется
придерживаться
единых
правил
транслитерации. Правила транслитерации украинского и русского алфавита
латиницей представлены в приложении В.
15. С целью формирования англоязычной веб-страницы журнала в
соответствии с требованиями МОН Украины (Приказ № 1111 от 17.10.2012 г.)
начиная с 01.01.2013 г. предоставляемые авторами статьи должны
сопровождаться расширенной аннотацией на английском языке объемом до
одной страницы текста.
16. Статья сопровождается аннотацией, которая подается на украинском,
русском и английском языках с полным библиографическим описанием статьи и
ключевыми словам (шрифт Times New Roman № 10, размещается
непосредственно перед основным текстом, выделяется отдельным абзацем с
отступом 15 мм).
17. Аннотации должны быть структурированы, объемом 100-150 слов.
Структура аннотации:
- предмет, цель исследования;
- методы проведения исследования;
- результаты исследования;
- выводы.
К ключевым включаются 5-7 слов или словосочетаний.
Пример оформления аннотации представлен в приложении Д.
Для публикации в сборнике материалов статьи необходимо прислать
на адрес редколлегии:
• электронный вариант статьи, в котором последняя страница должна быть
продублирована, подписана авторами статьи и отсканирована;
• скан-копию рецензии доктора наук, где, кроме подписи рецензента,
обязательно указываются его фамилия, имя, отчество (полностью), должность,
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Решетилівка
Рибчинський
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Примітки:
1. Буквосполучення "зг" відтворюється латиницею як "zgh" (наприклад, Згорани –
Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від "zh" – відповідника української літери
«ж».
2. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.
3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом
відтворення кожної літери латиницею.

ТАБЛИЦЯ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ РОСІЙСЬКОГО АЛФАВІТУ ЛАТИНИЦЕЮ
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Примечания:
1. Буква Е русского алфавита транслитерируется в латинский алфавит как YE,
если стоит в начале слова, после гласных и знаков Ъ и Ь. Во всех остальных
случаях - как E.
Например, Евгений=Yevgeniy, Анатольевич=Anatolyevich,
Сергеевич=Sergeyevich.
2. Буква Ё транслитерируется как YE, если она стоит в начале слова, после
гласных и знаков Ъ и Ь. Во всех остальных случаях - как E.
Например, Ёлкин=Yelkin, Планѐрная=Planernaya.
3. Буквы Й и Ы транслитерируются как Y в обоих случаях.
Например, Быстрый=Bystryy.
4. Буква Ц транслитерируется как TS. Таким же образом, как и
буквосочетание ТС.
Например, Царѐв=Tsarev.
5. Сочетание русских букв КС транслитерируется как KS, а не как X.

Додаток Д
ПРИКЛАД
оформлення назви та анотації статті у збірнику
Анотація
Зінченко О.М. РЕЗЕРВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
Мета статті полягає у виявленні резервів забезпечення прибутковості підприємств роздрібної торгівлі споживчої
кооперації на сільському споживчому ринку. Стаття присвячена дослідженню ефективності функціонування
підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку з метою визначення
резервів забезпечення їх прибутковості.
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових
і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу.
Результати. Розроблено напрями підвищення ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі
споживчої кооперації які включають в себе, у першу чергу, резерви забезпечення прибутковості. В умовах
недостатності обігових коштів найбільш прийнятним шляхом розвитку торговельного обслуговування і
збільшення обсягів діяльності, на наш погляд, є залучення коштів пайовиків і створення споживчих товариств.
Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що впровадження запропонованих
заходів буде сприяти збільшенню обсягу роздрібного товарообороту, доходів і прибутку при підвищенні рівня
задоволення потреб сільського населення. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці
підприємств роздрібної торгівлі.
Ключові слова: прибутковість, резерви, роздрібна торговельна мережа, роздрібний товарооборот, споживчий
ринок.
Аннотация
Зинченко Е.Н. РЕЗЕРВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА СЕЛЬСКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Цель статьи заключается в выявлении резервов обеспечения прибыльности предприятий розничной торговли
потребительской кооперации на сельском потребительском рынке. Статья посвящена исследованию
эффективности функционирования предприятий розничной торговли потребительской кооперации на сельском
потребительском рынке с целью определения резервов обеспечения их прибыльности.
Методика исследования. Решение поставленных в статье задач осуществлено с помощью таких общенаучных и
специальных методов исследования: анализа и синтеза, систематизации и обобщения, диалектического подхода.
Результаты. Разработаны направления повышения эффективности функционирования предприятий розничной
торговли потребительской кооперации которые включают в себя, в первую очередь, резервы обеспечения
прибыльности. В условиях недостаточности оборотных средств наиболее приемлемым путем развития торгового
обслуживания и увеличения объемов деятельности, на наш взгляд, является привлечение средств дольщиков и
создание потребительских обществ.
Практическая значимость результатов исследования. В статье обосновано, что внедрение предложенных
мероприятий будет способствовать увеличению объема розничного товарооборота, доходов и прибыли при
повышении уровня удовлетворения потребностей сельского населения. Основные научные положения статьи
можно использовать в практике предприятий розничной торговли.
Ключевые слова: прибыльность, резервы, розничная торговая сеть, розничный товарооборот, потребительский
рынок.
Annotation
Zinchenko O.M. RESERVES TO PROVIDE THE PROFITABILITY OF RETAIL TRADE ENTERPRISES OF
CONSUMER CO-OPERATION AT THE RURAL USER MARKET
Purpose. The article is devoted to the research of the efficiency of functioning the retail trade enterprises of consumer cooperation at the rural consumer market with the purpose of determination the reserves of providing their profitability. Basic
tendencies and internal problems of development of the retail trade enterprises of consumer co-operation at the rural
consumer market is observed in the article.
Methodology of research. The objectives of the article implemented by using the following general and specific research
methods: analysis and synthesis, systematization and generalization, dialectical approach.
Findings. Directions of increasing efficiency the retail trade enterprises of consumer co-operation are developed. They
include transformation of retail trade enterprises network, improvement of assortment policy, and reserves to stabilize the
financial condition of the retail trade enterprises of consumer co-operation at the rural consumer market by developing
reserves of providing their profitability. The most appropriative way of the retail trade enterprises of consumer co-operation
development and increasing their activity in terms of working capital shortage are raising funds of the shareholders and
creating consumer societies.
Practical value. The article substantiates that the reserves determination of providing profitability of the retail trade
enterprises of consumer co-operation at the rural consumer market allows to provide increasing the volume of retail
commodity turnover, profits and income with increasing the level of satisfaction the needs of rural population.
Keywords: retail trade network, retail commodity turnover, reserves, profitability, consumer market.
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