
Вимоги до статей, що друкуються 

у “Збірнику наукових праць Таврійського державного  

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки)” 

 

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними 

проблемами економіки, фінансів і кредиту, обліку і аудиту, менеджменту та маркетингу 

мікро-, мезо- та макрорівня національної та міжнародної економіки. Збірник надає 

можливість вченим та здобувачам наукових ступенів провести публічну апробацію, а 

науковій спільноті – ознайомитися з останніми результатами досліджень теоретичних і 

прикладних проблем національної та міжнародної економіки. 

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки) включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим 

виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт 

(наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.). Відповідно до Порядку формування Переліку 

наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15 січня 2018 року № 32) 

Збірнику присвоєно категорію «Б», що затверджено наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02.07.2020 № 886. 

Збірник виходить до 4 разів на рік. Останні дати подання статей: 

№1 – до 1 березня; №2 – до 1 травня; №3 – до 1 жовтня; №4 – до 1 грудня. 

 

Для участі у формуванні збірника наукових праць необхідно подати:  

1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог, 

виконаний у редакторі MS Word.  

2. Рецензію доктора наук (за тематикою статті) – для авторів без вченого ступеня. 

Відсканований документ повинен містити підпис рецензента, засвідчений печаткою 

установи, в якій він працює.  

3. Файл із відомостями про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса для пересилання авторського 

примірника, контактні телефони, адреса електронної скриньки) та інформацією про 

кількість примірників і необхідність поштової пересилки.  

4. Електронні копії анотації англійською мовою у форматах jpeg (сканована 

копія) та doc (у редакторі MS Word), завірену професійним перекладачем або викладачем 

англійської мови зі знанням економічної термінології.  

5. Електронну копію платіжних документів (оплата здійснюється після прийняття 

позитивного рішення щодо друку статті).  

Пакет перерахованих вище матеріалів надсилається на електронну скриньку: 

sp_tsatu@tsatu.edu.ua, ivanvd@ukr.net 

 

Структура статті: 

1. Індекс УДК.  

2. Прізвище та ініціали автора.  

3. Відомості про автора – науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи 

автора (повністю без абревіатур), e-mail.  

4. Назва статті (до десяти слів).  

5. Анотація мовою статті (від 300 до 500 знаків) 

6. Ключові слова мовою статті (не менше шести слів або словосполучень).  

7. Код JEL Classification.  

8. Прізвище та ініціали автора (англійською). 

9. Відомості про автора (англійською) – науковий ступінь, вчене звання, посада та 

місце роботи автора (повністю без абревіатур) , e-mail.  

10. Назва статті (англійською).  



11. Розширена анотація англійською мовою (від 1600 до 1800 знаків) містить 

наступні розділи: постановка завдання, результати дослідження, висновки 

12. Ключові слова (англійською).  

13. Текст у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів:  

13.1 Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок 

із важливими науковими чи практичними завданнями); 

13.2 Аналіз останніх досліджень і публікацій (аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, 

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 

стаття); 

13.3 Формулювання цілей статті (постановка завдання);  

13.4 Виклад основного матеріалу (виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);  

13.5 Висновки (висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку). 

14. Список літератури (мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних 

джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в 

«Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.)  

15. Список літератури в романській абетці (транслітерація) – References, 

оформлений відповідно до вимог АРА (http://www.apastyle.org). 

16. Вказати назву рубрики, в якій має бути надрукована стаття – відповідає назві 

однієї з наукових спеціальностей галузі знань "Соціальні та поведінкові науки", 

"Управління та адміністрування": 
051 – Економіка;  

071 – Облік і оподаткування;  

072 – Фінанси, банківська справа та страхування;  

073 – Менеджмент;  

075 – Маркетинг;  

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 

Технічні вимоги до оформлення статті:  

• Приймаються статті, написані однією із трьох мов: українською, російською, 

англійською.  

• Назва файлу зі статтею – прізвище автора. 

• Формат сторінки – А4.  

• Поля з усіх боків – 2 см.  

• Всі сторінки мають бути у книжковій орієнтації. 

• Обсяг статті – не менше 10 друкованих сторінок.  

• Окремі елементи статті: 

− Індекс УДК - Times New Roman, 12, напівжирний, вирівнювання ліворуч, 

інтервал – 1,0, абзацний відступ – 0 см; 

− Прізвище та відомості про автора (авторів) - Times New Roman, 12, 

курсив, вирівнювання праворуч, інтервал – 1,0; 

− Порожній рядок; 

− Назва статті - Times New Roman, 16, великими літерами, напівжирний, 

вирівнювання по центру, інтервал – 1,0, абзацний відступ – 0 см; 

− Порожній рядок; 

− Анотація та ключові слова - Times New Roman, 10, курсив, вирівнювання 

по ширині, інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,25 см; 

− Порожній рядок; 



− Код JEL Classification - Times New Roman, 12, напівжирний, вирівнювання 

ліворуч, інтервал – 1,0, абзацний відступ – 0 см; 

− Прізвище та відомості про автора (англійською) - Times New Roman, 12, 

курсив, вирівнювання праворуч, інтервал – 1,0; 

− Порожній рядок; 

− Назва статті (англійською) - Times New Roman, 16, великими літерами, 

напівжирний, вирівнювання по центру, інтервал – 1,0, абзацний відступ – 

0 см; 

− Порожній рядок; 

− Анотація та ключові слова (англійською) - Times New Roman, 10, курсив, 

вирівнювання по ширині, інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,25 см; 

− Порожній рядок; 

− Текст статті - Times New Roman, 14, вирівнювання по ширині, інтервал – 

1,5, абзацний відступ – 1,25 см, назви підпунктів виділяються 

напівжирним шрифтом; 

− Порожній рядок; 

− Список літератури – Arial Narrow, 10, вирівнювання по ширині, інтервал 

– 1,0, абзацний відступ – 0,5 см, слова "Список літератури" виділяються 

напівжирним шрифтом; 

− Порожній рядок; 

− Список літератури (англійською) - References – Arial Narrow, 10, 

вирівнювання по ширині, інтервал – 1,0, абзацний відступ – 0,5 см; 

 

• Оформлення таблиць:  

Таблиця 1 

Назва таблиці 

   

   

 

• Оформлення ілюстрацій:  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Назва рисунку.  

 

• Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS 

Word і нумеруються з правого боку: 

 

Формула    (1) 

 

• Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або 

табуляцію (клавіша "Tab").  

• Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, 

наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер 

джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; 

одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.  

• Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.  

• Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.  



• Кількість джерел у списку літератури повинна складати на менше 10 (з них 

не менше 4 іноземних). 

• Посилання на підручники та науково-популярну літературу не допускаються.  

• Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування.  

• Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не 

допускається.  

 

Редакція може відхилити статтю, якщо:  

• відсутній повний пакет супровідних документів;  

• оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;  

• тематика статті не відповідає профілю видання;  

• назва статті не відповідає змісту;  

• стаття написана на низькому науковому рівні;  

• матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях або 

подані до розгляду редакціям інших журналів;  

• стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);  

• порушена в статті проблема втратила актуальність.  

 

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, 

даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.  

Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять рецензування.  

Рішення про публікацію статті приймає редколегія.  

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.  

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву 

статті.  

Сподіваємося на плідну співпрацю!  

Редакційна колегія Збірнику наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки) 

 

Контактні дані: 

Адреса: 72315, Україна, Запорізька область,  

м. Мелітополь, пр-т Б. Хмельницького, 18, 

Таврійський державний агротехнологічний університет, 

Факультет економіки та бізнесу. 

моб. (096) 256-63-75 – Кальченко Сергій Володимирович 

тел. (096) 739-76-07; (0619) 42-31-09 – Демченко Іван Володимирович 

тел. (0619) 42-32-01 – Ортіна Анна Володимирівна 

e-mail: mail: sp_tsatu@tsatu.edu.ua, ivanvd@ukr.net – для надсилання статей на 

рецензування; 

ivanvd@ukr.net – для запиту щодо можливості англомовного супровіду та 

довідок з технічних питань. 

 

Плату за публікацію статті (50 грн. за кожну сторінку) направляти фіз. особі 

Демченку Івану Володимировичу (№ банківської карти 5168 7427 3069 9356 у 

Приватбанку). Для осіб, що переводять гроші із інших банків, слід зазначити додаткові 

реквізити. Одержувач: Демченко Іван Володимирович; найменування банку: Приватбанк; 

номер рахунку: 29244825509100; МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570; призначення платежу 

– за розміщення статті від «ПІБ автора».  

З питань надання допомоги щодо перекладу на англійську мову анотації та інших 

елементів статті, присвоєння коду JEL Classification, а також оформлення списку літератури 

в романській абетці, звертатися до Демченка Івана Володимировича – тел. 096-7397607,  

e-mail: ivan.demchenko@tsatu.edu.ua (вартість послуг 100 грн.). 


