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1. Загальна інформація 
 

Науково-практичний журнал «Економіка промисловості» – це фахове 
науково-практичне видання, що надає вченим, дослідникам, представникам 
органів влади і фахівцям-практикам можливість викладати результати своїх 
наукових досліджень і практичного досвіду у відкритій пресі та в такий 
спосіб знайомити з ними громадськість. 

 
Журнал «Економіка промисловості» включений до Переліку наукових 

фахових видань України (Постанова Президії ВАК України від 08.07.2009 р. 
№ 1-05/03). З листопада 2011 р. видання включене в Наукову електронну 
бібліотеку e-Library.Ru Російського індексу наукового цитування (РІНЦ). 

 
Місія журналу: вивести на якісно новий рівень дослідження проблем 

економіки промисловості та промислової політики, заохочуючи до публікації 
авторів, які здійснюють науково-дослідну та практичну діяльність у цих 
сферах економічної науки. 

 
Основними принципами редакційної політики і критеріями відбору 

матеріалів до друку є: 
 
1. Редакційна колегія журналу «Економіка промисловості» не приймає 

до публікації матеріали, що містять образливі вирази, прояви агресії або 
національної, релігійної, расової або іншої дискримінації, розпалюють 
міжнаціональну й расову ворожнечу, порушують міжнародні правові норми і 
законодавство.  

 
2. До публікації приймаються статті, що відображають результати 

наукових досліджень, взаємозв'язок і взаємний вплив соціальних, 
екологічних аспектів і наукового прогресу на економіку країни в цілому й 
економіку промисловості зокрема, а також роблять новий істотний внесок у 
наше розуміння проблем економіки.  

 
3. Журнал спрямований на розширення рамок наукових досліджень 

шляхом залучення до публікації авторів, які працюють на стику дисциплін: 
економіки та екології, економіки та соціальних наук тощо. 
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4. Видання покликане забезпечити доступ до результатів наукових 
досліджень учених, фахівців і практиків шляхом публікації матеріалів у 
відкритій пресі, оприлюднення відомостей про нові номери журналу і його 
змісті в мережі Інтернет (на сайті журналу http://www.econindustry.org, а 
також на сайті Наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН 
України http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace, порталі наукової періодики 
України http://nbuv.gov.ua/portal/, сайті Наукової електронної бібліотеки 
Російського індексу наукового цитування eLibrary.Ru http://elibrary.ru/.  

 
У журналі «Економіка промисловості» видаються рукописи, які успішно 

пройшли зовнішнє рецензування, були попередньо розглянуті й оцінені 
редакційною колегією. Редколегія видання не рецензує негативні відповіді на 
подані до розгляду матеріали, а також не розкриває їх авторам зміст рецензій. 

 
Головними критеріями відбору та прийняття рукописів до публікації в 

журналі «Економіка промисловості» є оригінальність, інноваційність, 
наукова новизна, важливість, практичний інтерес. 

 
Редакційна колегія журналу «Економіка промисловості» прагне до того, 

щоб видання становило інтерес не тільки для читачів з України, але також із 
зарубіжних країн. Тому редакційна колегія заохочує публікації, надані 
авторами з інших країн, а також колективами авторів, що складаються як з 
українських, так і із зарубіжних учених. 

 
Редакційна колегія журналу «Економіка промисловості» не несе 

відповідальності за думки, судження, результати й висновки, викладені 
авторами статей і надруковані в журналі. 

 
У науково-практичному журналі «Економіка промисловості» 

висвітлюється широкий спектр теоретичних і прикладних проблем 
економіки такої тематики: 

 
Макроекономічні та регіональні проблеми розвитку промисловості: 
 
- макроекономічні аспекти розвитку промисловості; 
- регіональні аспекти розвитку промисловості, територіально-виробничі 

та науково-технічні комплекси, промислові кластери; 
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- ринкові відносини в промисловості, інституціональні трансформації, 
проблеми приватизації, власності, підприємництва; 

- інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості. 
 
Проблеми стратегії розвитку і фінансово-економічної регулювання 

промисловості: 
 
- промислова політика та галузеві аспекти розвитку промисловості; 
- бюджетно-податкове та грошово-кредитне регулювання розвитку 

промисловості, ціни і платежі в промисловості; 
- економічні проблеми сталого розвитку промисловості, раціонального 

природокористування, екологічної безпеки промислових міст і промислових 
центрів; 

- моделювання розвитку промисловості, проблеми інформатизації та 
сучасні інформаційні технології. 

 
Проблеми економіки промислових підприємств і виробничих комплексів: 
 
- організація управління, планування і регулювання промисловості; 
- проблеми капіталізації підприємств і інтегрованих структур 

промисловості; 
- економіка промислових підприємств, організація виробництва та 

управління науково-технічним прогресом; 
- резерви підвищення ефективності роботи промислових підприємств і 

виробничих комплексів. 
 
Соціально-економічні проблеми розвитку промисловості: 
 
- управління соціально-економічним розвитком промисловості і 

промислових регіонів; 
- трудові ресурси промислових підприємств і регіонів; 
- соціально-трудові відносини в промисловості, соціальний захист 

працюючих, соціальне партнерство, соціологічні дослідження в 
промисловості та промислових регіонах; 

- управління охороною праці в промисловості, проблеми безпечної 
життєдіяльності. 

 
Офіційні матеріали, ділова інформація, рецензії, повідомлення.  
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2. Основні вимоги, які пред’являються   
до публікацій у наукових фахових виданнях 
 
Статті, що подаються на розгляд редакційній колегії, та авторські 

матеріали проходять ретельне внутрішнє і зовнішнє рецензування. При 
цьому рішення щодо публікації приймається редколегією та не рецензується 
для авторів. Прізвища й координати внутрішніх і зовнішніх рецензентів у 
розрізі конкретних статей, поданих на розгляд редколегії, а також зміст 
підготовлених ними рецензій і відгуків є конфіденційною інформацією, що 
не підлягає розголошенню. 

Рукописи наукових статей відповідно до вимог Постанови Президії ВАК 
України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 мають містити такі необхідні елементи: 

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими або практичними завданнями; 

- аналіз основних досліджень і публікацій, у яких розпочато вирішення 
даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;  

- формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових 
результатів, висновки і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямі. 

Дані елементи в рукописі наукової публікації є обов'язковими, але не 
потребують явного виділення по тексту статті. Основним критерієм оцінки 
рукописів у даному контексті є наявність цих компонентів у рукописі. 
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3. Технічні вимоги й особливості 
 оформлення наукових статей у журналі 
 
Редакційна колегія приймає до опублікування написані спеціально для 

журналу оригінальні статті, які раніше ніде не видавалися. Кількість авторів 
статті не може перевищувати трьох чоловік. Кожна стаття повинна мати 
індекс УДК. 

Статті приймаються електронною поштою, а також на електронних 
носіях інформації (Flash Drive, Memory Cards, CD-R/DVD-R) у файлах у 
форматі Microsoft Word 2003, 2007, 2010 (*.doc, *.docx). До статті в 
електронному варіанті обов'язково додається її роздруківка. 

Стаття оформлюється з використанням стандартного шрифту Times 
New Roman, розміром 12 пт. Текст публікації розміщується з використанням 
одинарного міжрядкового інтервалу. Поля сторінки мають відповідати таким 
значенням їх ширини: верхнє поле – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 
1,5 см.  

Обсяг статті не повинен перевищувати 12 стандартних машинописних 
аркушів паперу формату А4 (приблизно 40 000 знаків з урахуванням 
пробілів). Статті більшого обсягу можуть публікуватися із продовженням. 

Структурно публікацію оформлюють таким чином: перші рядки статті з 
відступом праворуч займають ініціали та прізвища авторів напівжирним 
курсивом; для кожного автора наукової статті передбачається окремий рядок; 
потім, по центру напівжирним курсивом, прописними буквами наводиться 
назва статті; стаття набирається по всій ширині абзацу в один стовпчик без 
використання автоматичного або ручного розміщення переносів.  

Заголовок таблиць оформлюється таким чином: з нового рядка, 
праворуч по тексту, напівжирним курсивом вказується таблиця та її номер; 
назва самої таблиці наводиться на окремому рядку, по центру сторінки, 
напівжирним курсивом; якщо назва таблиці не може бути вміщена на одному 
рядку, то вона продовжується на наступному. При цьому технічними 
вимогами не допускається використання можливості примусового 
завершення абзацу (клавіша Enter) як завершення рядка. Для цих цілей 
рекомендується використання функції примусового розриву рядка 
(сполучення клавіш Shift-Enter). Усередині таблиць, як і по тексту статті, не 
допускається використання примусового (ручного) розміщення переносів. 
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Назва рисунку розміщується під ілюстрацією, по центру рядка, курсивом 
із зазначенням його наскрізної нумерації всередині статті. Розриви в назві 
рисунків оформлюються так само, як і таблиць. Слово «рисунок» і його номер 
відділяється від назви крапкою. 

Ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, рисунки і таблиці) має бути 
створений за допомогою програм пакета MS Office 2003, 2007, 2010. 
Фотографії варто зберігати у форматі "*.tiff" або "*.jpeg" з розділенням не 
нижче 300 dpi. При підготовці ілюстрацій абсолютний пріоритет слід 
надавати форматам векторної графіки, що редагуються та масштабуються. 
Необхідно уникати темних градієнтних заливок. Усі відзначені матеріали 
рекомендується надавати окремим файлом як додаток до основного 
документа публікації. 

Формули та математичні вирази будуються за допомогою вбудованих 
сервісів Microsoft Word або з використанням пакета програм Math Type. 
Нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах статті та 
вказується праворуч від формул у круглих дужках. 

До статті додається авторська довідка, заява автора(ів) із клопотанням 
про прийом статті до друку. У випадку позитивного рішення редакційної 
колегії з автором і його співавторами укладається ліцензійна угода. 
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4. Форма авторської довідки і заяви 
 

Номер журналу / випуск:     вип.   (             ), номер           , 20      р. 
 

Українська мова 
 
П.І.Б. (повністю):   
 
Науковий ступінь:    
 
Вчене звання:    
 
Місце роботи:    
 
Посада:     
 
Назва публікації / статті:    
 
Поштова адреса:     
 
Телефони:     
 
E-mail:      
 
 

Русский язык 
 
Ф.И.О. (полностью):   
 
Научная степень:    
 
Ученое звание:    
 
Место работы:    
 
Должность:     
 
Название публикации/ статьи:    
 
Почтовый адрес:     
 
Телефоны: 
 
E-mail:     
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English 
 
Full name:   
 
Degree:     
 
Scientific rank:    
 
Employer:    
 
Position:     
 
Title of article / publication:    
Post address:     
 
Tel.: 
 
E-mail: 
 
Дозволяю оприлюднити вищенаведені відомості та мої контактні дані на сторінках науково-
практичного журналу «Економіка промисловості», на його офіційному сайті в Інтернет 
http://www.econindustry.org, в електронних каталогах та реферативних базах даних, 
безпосередньо пов'язаних із публікацією в науково-практичному журналі «Економіка 
промисловості». 
 
П.І.Б. 
             Особистий підпис 
 
Для зв'язку щодо характеру публікації / статті, коригування її змісту, взагалі з питань внесення змін 
до рукопису прошу звертатися за такими координатами: 
 
П.І.Б. особи:  
 
Поштова адреса:  
 
Тел.: 
 
E-mail:  
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Редакції науково-практичного журналу  
«Економіка промисловості» 
 
від  

П.І.Б. 
 

 
 
 
 

ЗАЯВА 
 
 
 
Прошу прийняти до друку наукову статтю  
 
 
 
автор / и 
 
Стаття написана для опублікування тільки в науково-практичному журналі «Економіка 
промисловості» та до цього часу не друкувалася в інших виданнях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

П.І.Б.        Особистий підпис 
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5. Вимоги, які пред’являються до  
оформлення анотацій 

До кожної статті, що подається на розгляд редакційній колегії, 
додаються у вигляді окремих файлів анотації трьома мовами (російською, 
українською та англійською) із зазначенням переліку ключових слів. 

Анотації російською, українською та англійською мовами приймаються 
за такою формою: прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), назва статті, 
текст анотації, перелік ключових слів. Обсяг анотацій російською та 
українською мовами стандартно має бути не більше 40 слів. 

Анотації англійською мовою готуються в розширеному вигляді та мають 
містити короткі відомості щодо актуальності дослідження, його мети і 
предмета, використаних засобів і методів, одержаних результатів і висновків. 
Обсяг англомовної анотації має становити близько 1000-2000 знаків з 
урахуванням пробілів. В анотації мають бути використані всі ключові слова. 
Зміст анотації не повинен містити слів із місцевого сленгу і галузевих 
професіоналів, які не набули інтернаціонального поширення. При 
формуванні англійської анотації варто уникати використання електронних 
перекладачів.  

При написанні анотацій необхідно враховувати особливості пошуку 
інформації в електронних каталогах і базах даних. Якість анотації визначає 
можливість знаходження і затребування джерела інформації, використання 
даної інформації та цитування її авторів. 
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6. Вимоги, які пред’являються до  
оформлення списків літератури 
 
При підготовці статей автори повинні враховувати чинні на даний 

момент, затверджені ВАК України (Бюлетень ВАК України № 6, 2007 (з 
урахуванням змін – Бюлетень ВАК України № 3, 2008), вимоги у сфері 
цитування й оформлення списків використовуваної літератури. Дані вимоги 
засновані на положеннях ДСТУ Держстандарт 7.1:2006 «Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Держстандарт 
7.1-2003, IDT). 

Виходячи з важливості адаптації змісту видання для цілей включення 
його в міжнародні реферативні бази даних, а також з урахуванням технічних 
особливостей роботи даних систем додатково по тексту рукописів, що 
подаються, мають бути зазначені посилання на використовувану літературу в 
найпоширенішому міжнародному форматі. Основним стилем оформлення 
посилань у міжнародному форматі прийнятий Гарвардський стиль. 

ГАРВАРДСЬКИЙ СТИЛЬ (Harvard style), або стиль «автор-дата» 
(author-date), є найпоширенішим міжнародним стилем цитування в галузі 
гуманітарних і суспільних наук. Найчастіше він використовується в 
публікаціях академічного характеру. 

Гарвардський стиль (Harvard style) припускає, що посилання на джерела 
інформації або окремі ідеї (дані, матеріали) подаються в публікації двічі: 

- безпосередньо в самому тексті публікації у вигляді виноски, коли 
робиться посилання на ідеї або інформацію, зібрану в процесі дослідження 
(коротко). У журналі «Економіка промисловості» розкривається повністю; 

- у списку публікацій (References), розташованому наприкінці авторської 
роботи, який ранжується в порядку використання джерел по тексту статті 
(повністю). 

Посилання на джерела відповідно до Гарвардського стилю наводяться 
тільки романським алфавітом. Не допускається переклад англійською 
мовою бібліографічних описів літературних джерел, виданих мовами, що 
використовують кирилицю. Для правильного зазначення подібних джерел 
літератури виконується їх транслітерація.  

Транслітерації підлягають: ініціали та прізвища авторів, назви 
публікацій, назви періодичних видань та ін. Місце видання і видавництва 

13



вказується відповідно до офіційних аналогів в англійській мові. Тільки за 
відсутності достовірних відомостей про офіційні найменування видавництв і 
організацій, у яких опублікований даний матеріал, дозволяється виконання 
транслітерації.  

Як базовий стандарт для виконання транслітерації обрано систему, 
прийняту Комісією з географічних назв США (у 1944 р.) і Постійним 
комітетом з географічних назвам Великобританії (в 1947 р.) для передачі 
географічних назв (BGN/PCGN). Дана система на сьогодні є по суті 
стандартизацією сформованої практики передачі слов'янських імен і назв, 
добре зрозуміла носіям англійської мови. У стандарті не використовуються 
діакритика або незвичайні букви. Для автоматизації процесу транслітерації 
рекомендується використання широко розповсюджених онлайн-сервісів 
(наприклад, http://translit.kh.ua/).  

 
Букви російського 

алфавіту BGN/PCGN Букви українського 
алфавіту BGN/PCGN 

А A А А 
Б B Б B 
В V В V 
Г G Г H 
Д D Ґ G 
Е E Д D 
Ё JO Е E 
Ж ZH Є YE, IE 
З Z Ж ZH 
И I З Z 
Й JJ И Y 
К K І I 
Л L Ї YI, I 
М M Й Y, I 
Н N К K 
О O Л L 
П P М M 
Р R Н N 
С S О O 
Т T П P 
У U Р R 
Ф F С S 
Х KH Т T 
Ц C У U 
Ч CH Ф F 
Ш SH Х KH 
Щ SHH Ц TS 
Ъ ″ Ч CH 
Ы Y Ш SH 
Ь ′ Щ SHCH 
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Букви російського 
алфавіту BGN/PCGN Букви українського 

алфавіту BGN/PCGN 

Э EH Ю YU, IU 
Ю JU Я YA, IA 
Я JA   

 
Приклади оформлення посилань, засновані на використанні Гарвардського 

стилю. 
 
Посилання на монографію: 
Один автор:  
Cowley, S. (2004) Getting the Buggers to Think. London: Continuum. 
Два автори:  
Springer, S. & Deutsch, G. (1998) Left Brain Right Brain: Perspectives from 

Cognitive Neuroscience. 5th ed. New York: W.H. Freeman and Company. 
Три-чотири автори (вказуються всі автори):  
Chaffey, D., Mayer, R., Johnstone, K., Ellis-Chadwick, F. (2003) Internet 

Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall. 
Колективна монографія (чотири і більше автори): 
Chaffey, D., Mayer, R., Johnstone, K., Ellis-Chadwick, F., Et al. (2003) 

Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 2nd ed. Harlow: 
Prentice Hall. 

Посилання на розділ або частину книги: 
Eyles, J. (2002) 'Global Change and Patterns of Death and Disease' In: 

Johnston, R.J., Taylor, P.J. & Watts, M. J. (eds.) Geographies of Global Change: 
Remapping the World. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing. pp.216-235. 

 
Посилання на публікацію в періодичному виданні (журнал, збірник 

наукових праць, дайджест тощо): 
Baillie, L., Llott, L. (2010) 'Promoting the Dignity of Patients in Perioperative 

Practice' Journal of Perioperative Practice. 20 (8) pp. 278-282. 
 
Посилання на статтю в газеті: 
Smithers, R. (2005) 'Ex-Ofsted chief sparks new row' The Guardian. 13 May, 

p.7. 
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Посилання на звіт: 
Office for Standards in Education (2002) Good Teaching, Effective 

Departments: Findings from a HMI Survey of Subject Teaching in Secondary 
Schools. HMI 337. London: OfSTED Publications. 

 
Посилання на законодавчий або інший нормативно-правовий акт: 
Great Britain Parliament (2010) Child Poverty Act 2010. (Act of Parliament) 

London: HMSO. 
 
 
Посилання на веб-документ: 
Без автора (публікація представлена в мережі без автора): 
Shelter (2011) ‘Save the Housing Safety Net’ Shelter: The Housing and 

Homeless Charity. http://england.shelter.org.uk/ [accessed 20 January 2011]. 
 
Із зазначенням автора публікації: 
Harrison, A. (2011) ‘School league tables: Most miss Baccalaureate target’ 

BBC News: Education and Family. BBC Mobile. 
http://www.bbc.co.uk/news/education [accessed 26 January 2011]. 

 
Рекомендується для автоматизації формування притекстових списків 

літератури у форматі Гарвардського стилю використовувати широко 
розповсюджені онлайн-сервіси (наприклад, 
http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/). 
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