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ДО УВАГИ АВТОРІВ
В опублікованій у журналі “Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво”, № 1, 2010 р. на
с. 100–104 статті О.В. Гудими “Проблеми та перспективи запровадження стратегічного обліку на вітчизняних
підприємствах” використано матеріали статті О.Є. Перфілової “Проблеми та перспективи запровадження
стратегічного обліку на вітчизняних підприємствах”, надрукованої у “Віснику Національного університету
водного господарства та природокристування. Економіка”, вип. 4 (44), ч. 2, 2008 р. на с. 382–389.
Вимоги до авторських оригіналів статей,
поданих до науково-виробничого журналу “Держава та регіони”
(фахове видання з економічних наук
Постанова Президії ВАК України від 14.10.2009 р. № 1-05/4)
1. До друку приймаються непубліковані раніше роботи, написані українською мовою, обсяг –
0,5–1 авт. арк.
2. Рукопис статті має містити такі необхідні елементи (бажано виділені напівжирним шрифтом):
Тематична рубрика.
УДК.
Назва статті українською, російською та англійською мовами
Прізвище та ініціали автора (авторів) українською, російською та англійською мовами.
Анотація українською (500 символів), російською (500 символів) та англійською (2000 символів) мовами.
Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3–10 слів).
І. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
ІІ. Постановка завдання (формулювання цілей статті).
ІІІ. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
IV. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі.
Список використаної літератури за алфавітом (оформляти слід згідно з вимогами стандарту з бібліографічного опису).
Підпис автора і дата.
3. Технічні вимоги до оформлення статей
– Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word (формат. doc) на аркушах формату А4.
Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал 1,5.
– Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді,
коли це значно покращує її зміст порівняно з текстовою формою викладу.
– Таблиці створюються тільки за допомогою текстового редактора Міcrosoft Word.
– Формули набирають у редакторі формул Equation 3.0 або Math Type. За допомогою табуляції формула
розташовується по центру, а її номер – в кінці рядка, наприклад:

E = mc2

(1)

Курсивом у формулі виділяються тільки латинські літери (крім позначень cos, sin, max, min тощо).
Шрифт формул: кирилиця, латиниця – Arial, грецькі, символи – Symbol; розмір основного шрифту – 10 пт.
– Ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, схеми тощо) має бути включений до файла статті та відповідати наведеним вимогам. Написи та підписи слід подавати українською мовою (шрифт – Arial, розмір не
більше ніж 8 пт). Ілюстрації мають бути складені з урахуванням особливостей чорно-білого друку та записані у форматі jpeg з роздільною здатністю не менше ніж 600 dpi; максимальний розмір – 16 × 25 см.
– 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 (наприклад: [1, с. 5]).
4. Якщо рукопис статті підготовлено у співавторстві, то на окремому аркуші слід чітко визначити особистий внесок кожного автора у створення рукопису та посвідчити це своїми підписами.
5. Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний набраному в електронному варіанті, завірена
рецензія доктора наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь доктора
наук), довідка про автора на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по батькові повністю, відповідно до паспортних даних, адреса, телефони з кодом міста, e-mail, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа),
копія документа про сплату (25 гривень за сторінку) передаються відповідальному редакторові або надсилаються за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б, КПУ, редакція журналу “Держава та регіони”.
6. Гроші треба перераховувати за реквізитами:
КПУ / Філія АБ “Південний”
р/р 26002310022201 / ОКПО 19278502 / МФО 313753
За друк статті у науково-виробничому журналі “Держава та регіони”.
СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ,
РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!
До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.
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