ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА
НАУКОВИХ ПРАЦЬ „Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики”
 Статті приймаються українською, російською, англійською мовами.
 Статті виконуються відповідно до вимог ДАК України. Усі зазначені підпункти
в статті мають бути присутні. Назву складових виділити.
 Обсяг статті – 8-10 стор. формату А4. Статті подаються у друкованому вигляді
електронною поштою за адресою: intellectualevents.kpi@gmail.com до 15 грудня
2018 року.
 Статті подаються виключно у співавторстві з науковим керівником.
Науковий керівник несе відповідальність за відсутність плагіату та відповідність
статті вимогам ДАК.
 Статті набираються у тестовому редакторі Microsoft Word. Файл може мати
розширення *.doc. Шрифт тексту статті Arial 14. Таблиці виконувати 12 шрифтом.
Поля 2,0 з усіх сторін. Інтервал одинарний. Графіки та рисунки виконувати
вмонтованими засобами Word, посилання у тексті обов’язкове та здійснюється за
зразком: [1, с.1] (перша цифра – порядковий номер літературного джерела; друга
цифра – номер сторінки)
 Рисунки та графіки слід виконувати у чорно-сірих тонах.
 Назва файлу з електронною версією статті повинна збігатися з прізвищем
першого автора в англомовному варіанті.
 Структура: УДК, автор (прізвище, e-mail), науковий керівник (науковий ступінь,
наукове звання) назва статті, анотація, ключові слова, вступ (постановка
проблеми, її зв’язок з останніми дослідженнями та публікаціями, науковими та
практичними завданнями, обґрунтування актуальності дослідження), постановка
задачі (сформовані цілі дослідження), методологія (короткий перелік і
обґрунтування методологічної бази дослідження, використаних методів,
математичного апарату, алгоритмів і програмного забезпечення), основні
результати дослідження (наукова новизна, практичне значення), висновки
(наукова новизна, теоретичне та практичне значення результатів дослідження,
перспективи подальших наукових розробок за даним напрямом, рекомендація
щодо використання). Стаття повинна відповідати зазначеній вище структурі.
Просимо дотримуватися встановлених вимог і термінів подання статей.
Просимо також звернути увагу на правила оформлення бібліографії згідно
ДСТУ 8302:2015. Відбір матеріалів проводиться редакційною колегією наукового
збірника.
Редакційна колегія
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НАЗВА СТАТТІ
Анотація
Українською (російською) і англійською
мовами (до 60 слів)
Ключові слова:
(3-7 слів)
Вступ
(постановка проблеми, її зв’язок з останніми дослідженнями та
публікаціями, науковими та практичними завданнями з обов’язковим
посиланням на використані джерела; обґрунтування актуальності
дослідження)
Постановка задачі
(формулювання цілей дослідження)
Методологія
(перелік і обґрунтування методологічної бази дослідження,
використаних методів, математичного апарату, алгоритмів і програмного
забезпечення)
Результати дослідження
(викладення основного матеріалу з обґрунтуванням наукових результатів)
Висновки
(наукова новизна, теоретичне та практичне значення результатів
дослідження, перспективи подальших наукових розробок за даним
напрямом, рекомендація щодо використання)
Література:
(8-10 джерел)
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Вимоги до оформлення літератури
Приклади оформлення переліку бібліографічних записів
у бібліографічному списку використаної літератури за ДСТУ 8302:2015
Характеристика
джерела

Приклад оформлення

1

2

При використанні
значної частини
тексту документу

У тексті:
Процес управління та аналіз фінансової діяльності
транснаціональних
корпорацій
наведено
у
навчальному
посібнику
«Транснаціональні
корпорації» (автори Войтко С. В., Гавриш О. А.,
Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є.) [35].
У позатекстовому посиланні:
35. Войтко С. В., Гавриш О. А., Корогодова О. О.,
Моісеєнко Т. Є. Транснаціональні корпорації: навч.
посіб. Київ, 2016. 208 с.

При згадуванні
У тексті:
конкретної частини [2, с. 128-129].
тексту документу У позатекстовому посиланні:
2. Охріменко О. О., Іванова Т. В. Соціальна
відповідальність: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ»,
2015. 180 с.
При використанні
однієї частини
багаточастинного
видання

У тексті:
[29, т. 1, c. 37-39].
У позатекстовому посиланні:
29. Чухно А. А. Вибрані праці. Київ, ДННУ, 2015.
Т. 1. 557 с.

При згадуванні
декількох
документів у
одному посиланні

У тексті:
[3, с. 18; 2, с. 45].

При згадуванні
декількох
документів одного
автора у одному
посиланні

У тексті:[27].
У позатекстовому посиланні:
27. Кухарук А. Д.: 1) Класифікація та аналіз
методів
оцінки
конкурентоспроможності
промислових підприємств / А. Д. Кухарук //
Формування ринкових відносин в Україні. 2011. С.
137;
2)
Оцінка
стабільності
формування
конкурентних
можливостей
поліграфічних
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підприємств. А. Д. Кухарук // Формування
ринкових відносин в Україні. 2012. С. 212.
При посиланні на У тексті:[84].
електронний ресурс У позатекстовому посиланні:
84. Герасимчук В. Г. Лідерство у світовій
економіці: від «G7» до «E7» // Економічний вісник
Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут". 2013. №10.
URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2013_10_14
(дата звернення: 20.09.2017).*
*довгу електронну адресу можна переносити на
наступний рядок. У цьому разі останнім у першому
рядку має бути знак «навскісна риска» («/»)
Якщо електронний ресурс має унікальний
ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier —
Ідентифікатор цифрового об’єкта) або інший
постійний ідентифікатор, замість електронної
адреси цього ресурсу рекомендовано зазначати
його ідентифікатор.
При посиланні на У тексті:[13].
архівний документ
У позатекстовому посиланні:
13. ЦДНТА України. Ф. Р-72. Оп. 2. К. 1 -272. Од.
зб. 1. 10 арк.

5

