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НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ: 

науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, 

хто займається науковою діяльністю. 

 

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ:  

 економіка та управління національним господарством; 

 економіка та управління підприємствами; 

 регіональна економіка, демографія та соціальна політика; 

 економіка природокористування і екологія; 

 інноваційно-інвестиційна діяльність; 

 облік, аналіз і аудит; 

 менеджмент, маркетинг, підприємництво; 

 фінансово-кредитна система.  
 

ДЛЯ ДРУКУ СТАТТІ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ: 

 електронний варіант статті; 

завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук; 
(якщо серед авторів немає доктора економічних наук) 

 відомості про авторів: поштова адреса, контактний телефон, електронна адреса, 

місце роботи (навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь; 

 копія документа про сплату (сплачувати тільки після отримання підтвердження від 

Оргкомітету про прийняття статті до друку. Строк надання відповіді: 1–2 робочий днів) 
 

Вартість однієї сторінки публікації – 30 грн., у т.ч. ПДВ  (включаючи пересилання 

журналу автору статті). За умови участі у конференції «Сталий розвиток підприємств, 

регіонів, країн» (2-3 листопада, м. Дніпропетровськ), вартість складає 28 грн., у т.ч. ПДВ 

Більш детальніше о конференції на сайті. 
 

Пакет документів надсилається до 1 листопада (включно) за адресою: BiNMU@i.ua 
 

Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати за реквізитами:  

Одержувач: НДІ гірничих проблем АІН України; Код ОКПО 20202852,   

р/р 26005000079130 у ПАТ «Укрсоцбанк» м. Києва, МФО 300023 

У платіжному дорученні просимо зазначити: «За публікацію статті», ПІП відправника;  

одержувач: НДІ гірничих проблем АІН України. 

-------------- 
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19,  

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 

Центр розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор НГУ», 

Контактні особи: Фаталієва Ольга Іванівна (тел. 066 573 15 17) 

       Папіж Юлія Сергіївна (тел. 050 280 77 26) 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/science/science_work_org/ndc/sector_nttm/conf_BiNMU/index.php
mailto:BiNMU@i.ua


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
При підготовці матеріалів до друку Оргкомітет рекомендує дотримуватись таких вимог:  

І. Стаття має бути написана української мовою (в окремих випадках іноземною 

мовою) й оформлена відповідним чином,: індекс УДК (на початку ліворуч); дані про 

автора (на початку праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному 

відмінку), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання (без 

скорочень); назва статті (в центрі); текст статті, з відображенням в ній обов’язкових 

елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Президії ВАК 

України від 15.01.2003р. №7-05/1), а саме: постановка проблеми у загальному вигляді та 

її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх 

досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; постановка завдання; виклад основного матеріалу 

дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з 

проведеного дослідження; бібліографічний список (не менше 8-ми джерел; на кожну 

позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті статті), оформлений 

відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006); анотація українською, російською та 

англійською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків); ключові слова українською, 

російською та англійською мовою.  

ІІ. Стаття повинна бути набрана на комп’ютері. Обсяг статті – не менше 6 

сторінок формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word. Шрифт тексту – Times New 

Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.  

ІІІ. Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, 

мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають 

бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій 

має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не 

подавати. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, 

зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та 

через кому конкретну сторінку. 

ШАНОВНІ АВТОРИ!  

З метою збереження високого наукового рівня журналу «Сталий розвиток 

економіки» попереджаємо, що Ваша стаття буде перевірена на плагіат. У разі 

наявності рівня унікальності нижче 80% редакція має право виключити статтю з 

номеру без повернення оплати. Уникайте плагіату робіть посилання в тексті на 

використовувані джерела. 

Щоб уникнути неприємностей радимо Вам дотримуватися наступного: 

Якщо Ваша стаття має характер огляду існуючих наукових досліджень та 

передбачає компіляцію вже існуючих результатів наукових досліджень інших авторів для 

формування Ваших особистих висновків щодо існування не вирішених раніше проблем, 

БУДЬ ЛАСКА РОБІТЬ ПОСИЛАННЯ У ТЕКСТІ, ВЖИВАЙТЕ СИМВОЛ «ЛАПКИ». Або 

намагайтеся ВЛАСНИМИ СЛОВАМИ донести основну ідею роботи іншого автора, 

вказуючи яке саме відношення ця ідея має до Вашого дослідження, а наприкінці речення 

або абзацу ставити посилання.  

Якщо Ви використовуєте відомі формули, економіко-математичні моделі, рисунки, 

таблиці, розроблені іншими авторами, БУДЬ ЛАСКА, РОБІТЬ ПОСИЛАННЯ У ТЕКСТІ! 

Вказуйте чому саме Ви наводите цю формулу, а не іншу! Підкресліть її переваги або 

недоліки у контексті вирішуваної Вами проблеми. 

ВСЕ ЦЕ У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ПРИНИЗИТЬ УНІКАЛЬНІСТЬ ТА ЦІННІСТЬ 

ВАШОЇ РОБОТИ! 



Приклад оформлення статті: 

УДК 338.1:332.14  

Петрова Г.В.,  

д.е.н., професор,  

завідувач кафедри менеджменту організацій  

 

Ященко В.О.,  

к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії  

Національний технічний університет  

 

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ ТА МОДЕЛІ 

Постановка проблеми. Здійснення швидкої та ефективної трансформації 

соціально-економічних процесів в Україні згідно принципів сталого розвитку на тлі 

підсилення ролі регіонів є вкрай важливою проблемою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поряд з прізвищами учених слід 

вказувати предмет їх досліджень (до 1 речення).  

Наприклад, науковою школою таких вчених, як В.П. Кухар, Б.В. Буркинський, 

М.А. Голубець, Б.М. Данилишин, Л.Г. Руденко, А.Г. Шапар [3] розроблено 

фундаментальні, теоретико-методологічні засади переходу України до сталого 

розвитку, який вбачається у збалансованості гуманістичного, соціального, 

економічного та екологічного розвитку. Концепції, запропоновані О.О. Векличем 

[9], Ю.І. Самойленком, С.І. Курикіним [5], В.І. Ландиком [2], адаптовані під 

вертикально-горизонтальну систему державного управління і являють собою 

деталізований план дій для нижчих щаблів влади з визначеними механізмами та 

поставленими у кількісному вимірі цілями. Сталий розвиток у регіональному 

аспекті доліджують представники Львівської школи регіоналістики: М.І. Долішній, 

С.М. Злупко, П.Ю. Бєлєнький, М.А. Козоріз, В.С. Кравців, Л.Т. Шевчук, 

Я.О. Побурко [10].  

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання 

дослідження, яке полягає в  

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити 

наступні висновки.  
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Приклад оформлення рисунку: 

Рис. 1. Фактори впливу прямої дії 

Джерело: [4]         
                                        або 

                 розроблено автором (-ами)           
                                 або 

                 розроблено автором (-ами) за даними [9]   

 

 

Приклад оформлення таблиці: 

Таблиця 1 

Перелік державних шахт, намічених до першочергової приватизації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: [2]         
                                        або 

                 розроблено автором (-ами)         
                                 або 

                 розроблено автором (-ами) за даними [5]   
 

 

Шахта 

Видобуток, 

тис.т/рік 

Запаси, млн. т 

 

«Комсомольська» 1322 78,2 

«Партизанська» 257 10,8 

«Шахтарська-

Глибока» 

449 123,5 

«Прогрес» 466 74,9 

Втрати у 

фінансовій сфері;

5%

Втрати у сфері 

збуту;

25%

Втрати у сфері 

постачання;

38%

Втрати у сфері 

зберігання;

13%

Втрати від 

неповного обліку 

втрат;

19%


