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ЗВЕРНЕННЯ ДО АВТОРІВ 
 
Серія «Економічні науки», як окрема складова наукового журналу «Вісник Кре-

менчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», видається 
в КрНУ з 2012 року. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.01.2014 р. №41 
серія «Економічні науки» наукового журналу внесена до Переліку фахових видань, в 
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата економічних наук. Журнал надсилається до провідних 
наукових бібліотек України, електронна версія журналу зберігається у Національній 
бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній 
базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному 
журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), а також у міжнародних нау-
кометричних базах даних «Ulrich’s Periodicals Directory», «Index Copernicus» та «In-
spec». 

Після анонімного (сліпого) рецензування членами редакційної колегії і міжнаро-
дної редакційної ради, журнал публікує статті, що містять результати досліджень з 
питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фун-
даментальних і прикладних досліджень у галузі економічних наук. Статті, що пода-
ються до друку, мають бути оформлені згідно з вимогами журналу та відповідно до 
ДСТУ 7152:2010 і Постанови ВАК України № 7-05/1 для фахових видань. 

З метою подальшого підвищення наукового авторитету та міжнародного рейтин-
гу журналу і його авторів через реферування у міжнародних базах даних, редколегія 
просить звернути особливу увагу на такі положення: 

1. ЗАГОЛОВОК наукової статті англійською мовою повинен бути інформативним, 
без скорочень і транслітерації. Відомості, що містить заголовок, не мають повторюва-
тись в анотації. 

2. ПРІЗВИЩА авторів статей повинні мати незмінну транслітерацію (Постанова 
КМУ від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації ...») для забезпе-
чення ідентифікації у міжнародних базах даних, де профіль автора створюється авто-
матично при співпаданні всіх його даних по двох публікаціях. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ та її адреса подається без скорочень. Усі англійські слова, крім 
артиклів та прийменників, повинні починатись з великої літери. 

4. АНОТАЦІЯ англійською мовою є єдиним джерелом інформації для іноземних 
учених. Вона має бути інформативною (без загальних слів), змістовною і структуро-
ваною, (стисло повторювати статтю: актуальність роботи, матеріал і результати дос-
ліджень, висновки) і компетентною (написана грамотною англійською мовою з вико-
ристанням сучасної термінології, характерної для іноземних наукових видань). 

5. ЛІТЕРАТУРА є одним з головних показників якості статті, її перелік демон-
струє професійний рівень автора та свідчить про її відповідність профілю видання. 
Назва цитованої публікації українською або російською мовами перекладається анг-
лійською, а прізвище її авторів подаються транслітерацією. Наполегливо радимо ро-
бити посилання на роботи іноземних науковців, а також на надруковані в нашому жу-
рналі статті інших авторів і власні статті. Це сприятиме визнанню Ваших наукових 
здобутків на національному та міжнародному рівнях. 

БАЖАЄМО УСПІХІВ! 
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ОБРАЩЕНИЕ К АВТОРАМ 
 

Серия «Экономические науки» научного журнала «Вестник Кременчугского 
национального университета имени Михаила Остроградского» издается в КрНУ с 
2012 года. 

Согласно приказа Министерства образования и науки Украины от 17.01.2014 г. 
№ 41, журнал прошел регистрацию и внесен в Перечень профессиональных изданий, 
в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата экономических наук. 

Статьи журнала индексируются в национальной базе данных «Україніка науко-
ва» (реферативный журнал «Джерело»), реферативном журнале и базе данных ВИ-
НИТИ (Российская академия наук), в международной справочной системе «Ulrich’s 
Periodicals Directory», «Index Copernicus» и «Inspec». 

После анонимного (слепого) рецензирования членами редакционной коллегии и 
международного редакционного совета, журнал публикует статьи, содержащие ре-
зультаты исследований по вопросам развития науки, образования и производства, 
внедрения новых результатов фундаментальных и прикладных исследований в облас-
ти экономических наук. Статьи, которые подаются в журнал, должны быть оформле-
ны в соответствии с требованиями журнала, а также с ДСТУ 7152:2010 и Постановле-
ния ВАК Украины № 7-05/1 для специализированных изданий. 

С целью дальнейшего повышения научного авторитета и международного рей-
тинга журнала и его авторов путем реферирования в международных базах данных, 
редколлегия просит обратить особое внимание на такие положения: 

1. НАЗВАНИЕ научной статьи на английском языке должно быть информатив-
ным, без сокращений и транслитераций. Информация, содержащаяся в названии, не 
должна повторяться в аннотации. 

2. ФАМИЛИИ авторов статей должны иметь один вариант транслитерации (пос-
тановление КМУ от 27 января 2010 г. № 55 «Про впорядкування транслітерації ...») 
для обеспечения идентификации в международных базах данных, где профиль автора 
создается автоматически при совпадении всех его данных по двум публикациям. 

3. Название ОРГАНИЗАЦИИ и ее адрес приводятся без сокращений. Все анг-
лийские слова, кроме артиклей и предлогов, должны начинаться с большой буквы. 

4. АННОТАЦИЯ на английском языке является единственным источником ин-
формации для иностранных ученых. Она должна быть информативной (без общих 
слов), содержательной и структурированной (сжато повторять статью: актуальность 
работы, материал и результаты исследований, выводы), а также компетентной (напи-
санной грамотным английским языком с использованием современной терминологии, 
характерной для иностранных научных изданий). 

5. ЛИТЕРАТУРА является одним из главных показателей качества статьи, ее пе-
речень демонстрирует профессиональный уровень автора и свидетельствует о ее соо-
тветствии профилю издания. Название цитируемой публикации на украинском или 
русском языке переводится на английский, а фамилии авторов транслитерируются. 
Настоятельно рекомендуем ссылаться на работы зарубежных ученых, а также на ста-
тьи других авторов и свои собственные, напечатанные в нашем журнале. Это будет 
способствовать признанию Ваших научных достижений на национальном и междуна-
родном уровнях. 

 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 



ЗВЕРНЕННЯ ДО АВТОРІВ 
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INTRODUCTORY WORD 
 

Scientific journal «Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 
University» has been published since 1996. The series «Еconomic Sciences» has been 
published since 2012. 

According to the Decree of Ministry of Education and Science of Ukraine № 41 of 
January 17, 2014, the journal is registered in the List of specialized serial editions for the 
results of candidate and doctoral theses in economics to be published in. The journal is 
presented in the top research libraries of Ukraine, electronic version of the journal is 
included in the Vernadsky National Library of Ukraine. The journal is indexed in the 
national database «Ukrainika Naukova» («Dzherelo» abstract journal), VINITI abstract 
journal and database (Russian Academy of Science), and international databases: «Index 
Copernicus», global serials directory «Ulrich’s Periodicals Directory», and «Inspec». 

The journal only publishes articles double-blind peer-reviewed by the members of 
editorial board and international editorial council of the journal. The articles could contain 
the research outcomes on the issues of science, education, and industry development, and 
implementation of the results obtained in fundamental and applied research in Economic 
Sciences. Articles intending to be published should follow the paper preparation guidelines 
of the journal as well as the National Standards of Ukraine 7152:2010 and Decree of State 
Commission for Academic Degrees and Titles of Ukraine for specialized editions № 7-05/1. 

With a view of further enhancement of the academic authority and international rank 
both of the journal and its authors via the abstracting by international databases, editorial 
board calls for authors’ particular attention to the following items:  

1. ENGLISH NAME of a document should be informative and without abbreviations or 
transliteration. This information should not be copied to the abstract.  

2. AUTHORS’ NAMES should have the only spelling in English transliteration (ac-
cording to the Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine № 55 of 27 January 2010), as this 
provides author’s profile identification in international databases. 

3. AFFILIATION NAME and its address should only contain the full name with no ab-
breviations. All the words (except the articles and prepositions) should be capitalized. 

4. ENGLISH ABSTRACT is the only informational part of the document for foreign 
scientists (in the case it is written in another language), therefore it should be comprehen-
sive and well-structured (it should follow the paper structure: problem statement, experi-
mental part and results obtained, conclusions), without generalities. The abstract should be 
produced using up-to-date English scientific terms, which are common in international edi-
tions. 

5. REFERENCES are one of the main factors indicating the paper rank and its author’s 
proficiency, and confirm correspondence of the document to the journal’s profile. Russian 
and Ukrainian sources should be translated into English, the authors’ names should be put in 
transliteration. References to foreign scientists’ works are highly recommended, as well as 
to other authors’ and your own papers, published in our journal. This will conduce to the 
domestic and international acknowledgement of your scientific achievements. 
 

WISH YOU EVERY SUCCES! 
 
 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
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УДК 255:29.1 
НАЗВА СТАТТІ (мовою оригіналу) 

А. К. Іванов  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net 
Назва, автори (напівжирним), поштова й електронна адреса, а також анотація з ключовими 

словами (не менш, ніж 10 рядків) надаються трьома мовами: українською та російською на по-
чатку статті, англійською – наприкінці статті. Назва прописними літерами розташовується посе-
редині. Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та 
логічно завершеною частиною статті, незалежною від основного тексту.  

Ключові слова: не більше п’яти слів. Словосполучення «Ключові слова» – напівжирним. 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (російською) 
А. К. Иванов  
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net 
Аннотация на русском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке ориги-

нала, и занимает не менее 10 строк вместе с ключевыми словами. 
Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключевые слова» – полужирним. 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стислий вступ із зазначенням мети роботи. Осно-

вний текст друкується по ширині сторінки. Текстовий редактор Microsoft Word 
2003 (формат .rtf). Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт Тimes New Roman 14 
pt. Абзацний відступ – 0,5 см, поля з кожного краю сторінки 2 см. Обсяг статті – 
6–8 повних сторінок. Наявність УДК обов’язкова. Автоматичний перенос слів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Рисунки подаються чорно-
білими або у відтінках сірого. Вісі на графіках повинні мати пояснювальну на-
зву (рис. 1). 
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 Струм в обмотках (А) 

Рисунок 1 – Назва рисунку 
 
Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих функцій редактора 

MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних форматів (JPEG, TIFF 
та ін.). Рівняння від центру, пустий рядок перед рисунком та після підпису. 

Формули набираються у редакторі MS Equation Editor та нумеруються араб-
ськими цифрами у дужках праворуч. Індекси лише латинськими літерами. Усі 
змінні описуються у тексті вище або безпосередньо після наведеної формули: 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
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03  CBfAf kg . (1) 

Таблиці створюються за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word 
(експорт таблиць з MS Excel не дозволяється), рівняння від центру. Перед назвою 
таблиці та після неї – пустий рядок. 

 
Таблиця 1 – Назва таблиці 

 
Опір R фазової обмотки, Ом 3,330 
Самоіндукція L, Н 0,223 

 
ВИСНОВКИ. Зазначити основні результати досліджень, їх практичну цінність 

та подальші перспективи. 
Публікацію бажано завершувати подяками та/чи назвою організації (фо-

нду), за рахунок якої виконувались дослідження. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Ткаченко С.П. Порівняльна реклама. Правила // Юридичний журнал. – 2013. – № 1. –  

С. 39–40. 
2. Годунов С.К. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 2013. – 392 с. 

 
Список використаних джерел подається двічі: мовою оригіналу після статті й 

англійською мовою (або транслітерацією) після англомовної анотації.  
На адресу редколегії надсилається електронний варіант статті із зазначен-

ням наукової рубрики для подальшого рецензування та редагування. Відповіда-
льність за зміст матеріалів несуть автори. 

 
TITLE OF THE PAPER 

A. Ivanov  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net 
Англомовна анотація має бути написана грамотною спеціалізованою мовою, з викорис-

танням сучасною термінології, прийнятої у зарубіжних виданнях. Англомовна анотація стат-
ті є єдиним інформативним джерелом для міжнародної аудиторії, вона не є підстрочником з 
мови оригіналу, а є самостійною частиною документу. Машинний переклад НЕ ДОЗВОЛЯ-
ЄТЬСЯ. 

Кey words: не більше п’яти слів. Словосполучення «Кey words» – напівжирним.  
 

REFERENCES 
 

1. Tkachenko, S.P. (2013), “Comparative Advertising. Instructions”, Yuruduchnyi zhurnal,  no. 1, pp. 
39–40. 

2. Godunov, S.K. (2013), Uravneniya matematicheskoi fiziki [The equations of mathematical 
physics], Nauka, Moscow, Russia. 

UDC 255:29.1 
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TITLE OF THE PAPER (English) 
A. Ivanov  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ivanov@ukr.net 
The document should start with an abstract passage: title (in capitals, centered), authors informa-

tion, postal address, e-mail, and an abstract with keywords (no less than 10 lines, collocation «Кey 
words» in bold). Abstracts should be presented in three languages: English and Ukrainian at the be-
ginning, and Russian at the end of the paper. Foreign authors can apply for Ukrainian and Russian ab-
stracts to be composed by editorial board of the journal (should inform when submit the paper); other-
wise be sure, that these abstracts are not be loan-translations, but the readable ones with up-to-date terms 
usage. English abstract is the only informational source of the document for the world scientific so-
ciety and is of peculiar interest for the international abstract and citation databases. 

Кey words: should not exceed five words. 
 

TITLE OF THE PAPER (Ukrainian) 
А. К. Іванов  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net 
Ukrainian abstract of the paper should be here. 
Ключові слова: should not exceed five words. Collocation «Ключові слова» in bold. 

 
PROBLEM STATEMENT. A concise introduction with tasks and objectives indi-

cated. The document should be written in Microsoft Office Word 2003 (format .rtf), font 
Times New Roman 14 pt, single-spaced. Define page margins 2 сm all. A new para-
graph should be started by indenting it 0,5 cm from the left margin. The document is 
limited to 8 pages (and should exceed 6 pages). U.D.C. is required. 

EXPERIMENTAL PART AND RESULTS OBTAINED. All figures should be of 
black-and-white or greyscale colour depth. For labelling the figure axis the usage of 
descriptive words rather than symbols is preferred, as in Fig. 1. 

 

Fl
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(Φ
) 

 
 Winding current (А) 

Figure 1 – Figure caption 
 
Figures should be prepared without advanced MS Word picture functions, the only 

«Insert Picture» function may be applied and only standard picture file formats (e.g. 
JPEG, TIFF) are allowed. Figures should be placed directly in the text, centred, one 
blank line should precede the figure and one blank line should follow the caption. 
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Equations should be composed with Microsoft Equation Editor with default set-
tings, indexes in Roman only, and numbered in parentheses flush with the right hand 
margin as shown bellow in (1). All variables should be described in the body text: 

 
03  CBfAf kg . (1) 

 
Tables should be a part of the text. Only usage of MS Word build-in functions for ta-

ble composition is allowed (MS Excel tables should not be used). Centre captions above 
the relevant table. One blank line should precede the caption and one blank line should 
follow the table. 

 
Table 1 – Table caption 

 
Phase-winding ohmic resistance R, 
Ohm 3.330 

Self-inductance L, H 0.223 
 
CONCLUSIONS. The main research outcomes, practical effect, and further scien-

tific prospects should be pointed out here. 
Put sponsor acknowledgments at the end of the paper (desired) with the name 

of organization(s) specified. 
Hard copy of the paper, signed by the authors, is to be sent to the editorial board, as 

well as its e-copy, the thematic section specified, which is followed by reviewing and 
proof-reading by the editorial board. Authors are responsible for paper content.  
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УДК 255:29.1 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на языке оригинала) 

А. К. Иванов  
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: ivanov@ukr.net 
Название, авторы (полужирным), почтовый и электронный адрес, а также аннотация с ключе-

выми словами (не менее 10 строк) приводятся на трёх языках: украинском и русском вначале 
статьи, на английском – в конце. Название прописными буквами размещается посредине. Все 
аннотации должны иметь ту же структуру, что и основной текст стaтьи, быть лаконичными и 
логически законченными частями документа, независимыми от основного текста. Автоматичес-
кий перенос слов. 

Ключевые слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключевые слова» – полужирным. 
 

НАЗВА СТАТТІ (українською мовою) 
А. К. Іванов  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ivanov@ukr.net 
Аннотация на украинском языке выполняется по тем же требованиям, что и на языке ори-

гинала, и занимает не менее 10 строк вместе с ключевыми словами. Авторы, не владеющие 
украинским языком, при подаче статьи могут просить редколлегию о составлении украиноя-
зычной аннотации. 

Ключові слова: не более пяти слов. Словосочетание «Ключові слова» – полужирным. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Краткое введение с указанием цели работы. 

Основной текст располагается в одну колонку с автоматическим переносом 
слов, выравнивание текста по ширине. Текстовый редактор Microsoft Word 2003 
(формат .rtf). Межстрочный интервал одинарный, шрифт Тimes New Roman 14 
pt. Абзацный отступ – 0,5 см, поля с каждого края страницы 2 см. Наличие УДК 
обязательно. Объем статьи – 6–8 полных страниц. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рисунки выполняются че-
рно-белыми или в оттенках серого. Оси на графиках должны иметь поясняю-
щее название (рис. 1). 

П
от
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) 

 

 Ток в обмотках (А) 
Рисунок 1 – Название рисунка 

 
Не допускается создание рисунков с использованием встроенных функций 

редактора MS Word, разрешается функция вставки только стандартных форма-
тов изображений (JPEG, TIFF и др.). Выравнивание по центру, пустая строка 
перед рисунком и после названия. 
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Формулы набираются в редакторе MS Equation Editor и нумеруются араб-
скими цифрами в скобках по правому краю. Индексы должны быть набраны 
только латинскими буквами. Все переменные описываются в тексте выше или 
сразу после формулы: 

03  CBfAf kg . (1) 

Таблицы создаются с помощью встроенных функций редактора MS Word 
(экспорт таблиц из MS Excel не допускается), выравнивание по центру. Перед 
названием таблицы и после нее – пустая строка.  

 
Таблица 1 – Название таблицы 

 
Сопротивление R фазовой обмотки, Ом 3,330 
Самоиндукция L, Н 0,223 

 
ВЫВОДЫ. Указать основные результаты исследований, их практическую 

ценность и дальнейшие перспективы.  
Публикацию желательно заканчивать благодарностями и/или названи-

ем организации (фонда), за счет которой проводились исследования. 
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1. Ткаченко С.П. Порівняльна реклама. Правила // Юридичний журнал. – 2013. – № 1. –  

С. 39–40. 
2. Годунов С.К. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 2013. – 392 с. 

 
Список литературы подается дважды: на языке оригинала после статьи, и на 

английском языке после англоязычной аннотации. 
В адрес редколлегии направляется электронный вариант статьи с указанием на-

учной рубрики для дальнейшего рецензирования и редактирования. Ответствен-
ность за содержание материалов несут авторы. 
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жна быть написана грамотно, с использованием современной терминологии, принятой в за-
рубежных изданиях, т.к. это единственный источник информации для международной ауди-
тории. Аннотация является самостоятельной частью документа и не должна быть подстроч-
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