Вимоги до оформлення наукових статей
у журнал "Економіка розвитку"
Наукові статті та огляди, що надходять до редакції, не повинні бути
опубліковані або призначені для публікації в іншому виданні.
Згідно з Бюлетенем ВАК України № 6 за 2010 р. науковий журнал "Економіка розвитку"
("Экономика развития") внесений до нового Переліку наукових фахових видань України, в
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук у галузі економіки.
Статті мають відповідати профілю журналу. Кількість авторів – не більше двох.
До редакції, враховуючи науковий профіль журналу, приймаються статті, які дозволяють
сформувати уявлення про сучасний стан найбільш актуальних проблем економіки. Виклад
статті має бути чітким, зрозумілим, змістовним і відповідати вимогам ВАК. Відповідно до
вимог ВАК (Бюлетень ВАК України, 2003, № 1, с. 2) наукові статті повинні включати
такі елементи:
 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато вирішення даної проблеми
і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття;
 формування цілей статті (постановка завдання);
 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
 висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямі.
У рубриці "Рецензії" в останньому випуску року за рішенням редакційної колегії можуть
публікуватись рецензії і короткі відомості про видані науковцями університету монографії.

Правила підготовки статей і наукових рефератів до видання:
назва статті має бути короткою, але інформативною, в ній не повинно бути
скорочень. Назву статті слід подавати українською, російською та англійською
мовами;
 прізвища та ініціали авторів слід розміщувати справа під назвою статті українською,
російською мовами і транслітеровані латиницею (таблиці транслітерації наведено
далі);
 індекс УДК – зліва під назвою статті;
 анотація (від 70 слів) та ключові слова – українською, російською та англійською
мовами;
 текст статті – до 7 сторінок, 10 – 12 сторінок для докторантів з висновками та
перспективами подальших досліджень у даному напрямі. Посилання на джерела слід
подавати в міру їх згадування в тексті.
◊ Текст, усі цифрові дані та матеріали до статті повинні бути ретельно вивірені
авторами.


◊

Загальноприйняті терміни, що часто зустрічаються в тексті, слід подавати у вигляді
абревіатури, розшифрувавши її при першому згадуванні.
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Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, повинні бути
пронумеровані в порядку згадування про них у тексті. Посилання на джерело слід
подавати у квадратних дужках. Пристатейну літературу необхідно наводити в кінці
статті бібліографічним списком джерел мовою оригіналу згідно з ДСТУ ГОСТ
7.1:2006. Крім того, пристатейна література повинна бути транслітерована латиницею
і наведена після списку літератури.
Позначення вихідних даних слід не транслітерувати, а перекладати англійською
мовою, наприклад: том (Vol.), номер (No.), випуск (Issue), сторінки (P., p.). Не слід
транслітерувати також словосполучення [Еlectronic resource], Access mode
і et al. Це стосується лише джерел, мова оригіналу яких українська або російська.
Джерела, мова оригіналу яких англійська, німецька тощо, наводяться без змін. У
процесі транслітерації слід користуватись таблицями транслітерації, які подано далі,
враховуючи мову оригіналу – українську чи російську. Для монографій та наукових
статей українською або російською мовами, крім транслітерації оригінальної назви,
обов'язковим є переклад назви англійською мовою, що слід наводити у квадратних
дужках, наприклад:
Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального
кризиса : монография / С. Ю. Глазьев. – М. : Экономика, 2010. – 287 с.
Glazyev S. Yu. Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyakh globalnogo
krizisa : monografiya [The Strategy of Outstripping Development of Russia under the Global
Crisis : monograph] / S. Yu. Glazyev. – M. : Ekonomika, 2010. – 287 p.
Медвідь В. Ю. Стратегія територіального економічного розвитку: теоретичний аспект
/ В. Ю. Медвідь // Економіка розвитку. – 2013. – № 1 (65). – С. 48–51.
Medvіd V. Yu. Stratehіia terytorіalnoho ekonomіchnoho rozvytku: theoretychnyi aspekt
/ V. Yu. Medvіd // Ekonomіka rozvytku. – 2013. – No. 1 (65). – P. 48–51.
У списку літератури обов'язково повинні бути зазначені джерела, що містяться в базі
даних SCOPUS, і статті, опубліковані в науковому журналі "Економіка розвитку".


науковий реферат статті повинен включати від 250 слів українською, російською

та англійською мовами. Назву статті наводять відповідно українською, російською та
англійською мовами. Після назви статті слід розміщувати прізвища та ініціали авторів
українською й російською мовами. До англійського варіанта наукового реферату
прізвища та ініціали авторів повинні бути транслітеровані латиницею.
Реферат повинен максимально точно відтворювати логічну структуру статті, всі
суттєві ідеї автора мають бути відображені в ньому.
Текст реферату повинен вміщувати наступні відомості:
1) тему, проблему, предмет, цілі та зміст статті;
2) методи дослідження;
3) результати дослідження;
4) висновки автора (оцінки, припущення, прийняті або відхилені гіпотези);
5) шляхи практичного застосування результатів статті.
Інформація в науковому рефераті повинна бути зрозумілою і цікавою, в тому числі й
зарубіжному науковому співтовариству, яке, не знаючи української або російської
мови, могло б без звернення до повного тексту отримати найбільш повне уявлення
про тематику і рівень досліджень вчених, що публікуються.
У кінці реферату слід розмістити транслітеровану латиницею пристатейну літературу
(References).
Потім слід навести відомості про авторів (українською, російською та англійською
мовами) із зазначенням:
o повної юридичної адреси організації;
o місця роботи – повної, офіційно прийнятої назви організації із зазначенням
відомства;
o посад авторів;
o адрес електронної пошти авторів;
o контактних телефонів авторів (у журналі надруковані не будуть).
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Статтю і реферат слід подавати до редакції у двох формах:
у вигляді файла на дискеті 3.5 (1.44 Mb) або диску CD-R чи DVD-R (стаття і реферат
подаються на двох різних носіях);
у вигляді роздрукованого на принтері тексту (друк з одного боку аркуша паперу
формату А4 (210 х 297 мм)). Шрифт – Arial, кг 14, міжрядковий інтервал – 1,3, поля:
ліве – 2,0 см, верхнє – 2,0 см, праве – 2,0 см, нижнє – 1,5 см. Номер сторінки слід
вказувати внизу кожної сторінки оригіналу.
Стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Microsoft Office Word 2010.
Схеми і блок-схеми слід розміщувати після першого посилання на них по тексту,
використовуючи тільки програму Visio. Для рисунків та графіків необхідно використовувати програму CorelDRAW. Усі рисунки і таблиці потрібно супроводжувати
назвою. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною.
Таблиці у статті потрібно використовувати тільки в тому випадку, якщо вони
сприяють стислості викладу, або в тому випадку, якщо інформація не може бути
подана у вигляді графіків чи гістограм.
Формули і математичні символи необхідно подавати шрифтом Arial, кг 14 таким
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чином, щоб були чітко позначені підрядкові (С1) і надрядкові індекси (С ). Тільки
у випадку нагальної потреби слід наводити громіздкі математичні формули і
використовувати складні позначення з тильдами, зірочками. Математичні символи
опису формул після слова "де" слід набирати ідентично до символів у самій формулі.
У формулах і позначеннях необхідно розрізняти символи: а та , I та і або j,
I великий і J.
На останній сторінці рукопису повинні бути особисті підписи автора(ів), завідувача
провідної кафедри, наукового керівника (для аспірантів) і наукового консультанта
(для докторантів), завірені печаткою.

Відправивши статтю на адресу: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 9а, Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця або на e-mail: vydav@hneu.edu.ua, автор повинен
упевнитися в тому, що стаття прийнята до редакції. Після погодження терміну виходу статті
з редакцією журналу за телефоном: (057)702-07-28 або (057)702-07-38 авторам з інших міст слід
оформити передплату на журнал на відповідний квартал у зручному для них відділенні Укрпошти
та надіслати до редакції копію передплатного талона (ксерокс, факс). Індекс видання 49222.
Науковий журнал є передплатним виданням, виходить регулярно після 20-го числа кожного
кварталу: у березні, червні, вересні та грудні поточного року. Після виходу у світ кожному з
авторів слід викупити один примірник журналу. Ціна одного примірника журналу у 2014 році
становить 157 грн.
Для транслітерації українського тексту слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів
України від 27 січня 2010 р. № 55, для транслітерації російського тексту – систему
Держдепартаменту США.
Таблиця транслітерації УКРАЇНСЬКОГО алфавіту
Таблиця транслітерації
латиницею (Постанова Кабінету Міністрів України
РОСІЙСЬКОГО алфавіту
від 27 січня 2010 р. № 55)
латиницею (система
Держдепартаменту
США)
на
початАа Aa
Її Yi
Уу
Uu
ку слова
А
A
Р
R
Бб Bb
i в іншій Фф
Ff
позиції
Б
B
С
S
Вв Vv
Йй Y на почат- Хх
Kh kh
В
V
Т
T
ку слова
іншій Цц
Г
У
U
G
Гг Hh
Ts ts
i впозиції
Д
D
Ф
F
Ґґ Gg
Кк Kk
Чч
Ch ch
Е
Х
Kh
E,
Ye
Дд Dd
Лл Ll
Шш Sh sh
Ё
Ц
Ts
E, Ye
Ее Ee
Мм Mm
Щщ Shch shch
на початЖ
Zh
Ч
Ch
Єє Ye на почат- Нн Nn
Юю
Yu
ку слова
ку слова
З
Z
Ш
Sh
в іншій Оо Oo
в іншій
ie
iu
позиції
позиції
И
I
Щ
Shch
на початЖж Zh zh
Пп Pp
Яя
Ya
Й
Ъ опуск.
Y
ку слова
в іншій
К
K
Ы
Y
Зз Zz
Рр Rr
ia
позиції
Л
L
Ь
опуск.
Ии Yy
Сс Ss
М
M
Э
E
Іі
Ii
Тт Tt
Н
N
Ю
Yu
Примітки:
1. Буквосполучення "зг" відтворюється латиницею як "zgh"
О
O
Я
Ya
на відміну від "zh" – відповідника української літери "ж".
П
P
2. М'який знак (ь) і апостроф (') не відтворюються.
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Автор статті відповідає за правильність і точність даних та
фактів, які наводить, а також за розміщення у статті даних,
які не є предметом відкритої публікації.
Рішення про публікацію статті приймає редакційна
колегія (рада). У текст статті без узгодження з автором
можуть бути внесені редакційні виправлення або скорочення.
Редакція залишає за собою право на їх оприлюднення
у вигляді коротких повідомлень і рефератів.
У разі передрукування матеріалів посилання на науковий журнал
"Економіка розвитку" обов'язкове.
Редакційна колегія (рада) та редакція журналу "Економіка розвитку" сподіваються на
плідну співпрацю з авторами.
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