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«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ»

Науковий журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» внесено до переліку 
наукових фахових видань України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 
від 07.05.2019 р. № 612, відповідно до якого журналу надано категорію «Б».  

Журнал розміщено у таких базах даних: НБУ ім. Вернадського, eLIBRARY.RU, українська 
науково-освітня мережа «УРАН», реферативна база даних «Україніка наукова», USJ (Ukrainian 
scientific journals), Index Copernicus; BASE (Bielefeld Academic Search Engine). 

Процедура подачі рукописів: 
1. Для публікації статті в науковому виданні «Проблеми і перспективи економіки та управ-

ління» необхідно спочатку в обов’язковому порядку подати: 
– електронний варіант статті, оформленої за зразком (Додаток А);
– довідку про авторів, заповнену за наведеним бланком (Додаток Б).
Звертаємо Вашу увагу, що ім’я та по батькові автора (ів) подаються повністю.

2. Розгляд статті складається з таких етапів:
– технічна перевірка статті на відповідність основним вимогам щодо її оформлення;
Зверніть увагу: у кінці статті обов’язково подається інформація про ID автора (у сис-

темі наукової ідентифікації) у ORCID, ResearcherID або у SCOPUS. 
Наприклад:  ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx 

ResearcherID:  
Scopus Author ID: 

– наукове рецензування статті;
– перевірка статті на відсутність плагіату.
У разі позитивного висновку стаття приймається до друку.

3. Після прийняття статті до друку автор повинен:
– надіслати згоду на обробку персональних даних (Додаток В)
– надіслати розширену структуровану анотацію (вимоги наведені нижче);
– підготувати проєкт рецензії на статтю (без підписів рецензентів у довільній формі);
– сплатити вартість публікації. 

Основні вимоги до оформлення рукописів: 
1. Вимоги до наукової статті. Статтю можна подавати двома мовами: українська, англійська.
Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 7 сторінок, максимум – 15 сторінок (остання

сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4). 
Стаття надсилається електронною поштою на адресу: maksim-32@ukr.net. Текст статті наби-

рається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for Windows 97/2000/XP. 
За потреби редакція надає послуги з перекладу анотацій, статей. 

2. Вимоги до анотації та ключових слів
Стаття повинна містити анотацію мовою статті (обсягом не менше 600 знаків), а також ро-

зширену анотацію англійською (якщо мова статті українська) або українською (якщо мова 
статті англійська) мовою, обсягом не менше 1800 знаків (з пробілами).  

Ключових слів та словосполучень має бути не менше п’яти. 

3. Параметри сторінки повинні бути такими:
Формат А4 (210×297 мм). 
Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм.  
Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути 

вирівняний по ширині аркуша. 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ У СТАТТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ 
РОЗСТАНОВКИ ПЕРЕНОСІВ ТА АВТОМАТИЧНИХ СПИСКІВ. 

УСІ СПИСКИ ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ! 
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4. Структура статті. Вимоги до оформлення структурних елементів статті.

4.1. УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю

без абзацу. 

4.2. JEL Classіfіcatіon – шрифт Times New Roman (кегель 12), вирівнювання по ширині, без 

абзацного відступу, одинарний інтервал. За необхідності редакція може самостійно визначати 

JEL Classіfіcatіon. 

4.3. Ім’я та прізвище автора (ів) – шрифт Times New Roman (кегель 12), напівжирний, 

курсив, розміщення по центру, без абзацного відступу.  

Після ім’я та прізвище автора (з нового рядка) подаються такі дані: 

– науковий ступінь, вчене звання, посада автора (ів) – кегель 11;

– місце роботи автора (ів) – кегель 11;

– електронна адреса автора (ів) – кегель 11.

– ID (у системі наукової ідентифікації) у ORCID, ResearcherID або у SCOPUS.

Наприклад: ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

ResearcherID:  

Scopus Author ID: 

Після відомостей про першого автора аналогічно подаються дані про співавторів. 

4.4. Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напів-

жирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу.  

4.5. Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абза-

цний відступ 0,75 см, одинарний інтервал. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея 

статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг не менше 600 знаків з пробілами). 

4.6. Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзац-

ний відступ 0,75 см, одинарний інтервал. Кількість ключових слів – не менше п’яти, які пи-

шуться через крапку з комою. Після ключових слів необхідно вказати загальну кількість таб-

лиць, рисунків та використаних джерел (Додаток А). 

4.7. Основний текст – шрифт Times New Roman (кегель 12), абзац 0,75 см, вирівнювання 

по ширині, одинарний інтервал.  

Основний текст статті обов’язково повинен містити такі необхідні елементи – розділи 
(Times New Roman, кегель 12, напівжирний): 

- Постановка проблеми.

- Аналіз останніх досліджень і публікацій.

- Виділення недосліджених частин загальної проблеми (обов’язково!!!).
- Мета статті.

- Виклад основного матеріалу.

- Висновки і пропозиції.

- Список використаних джерел.

Після назви розділів ставиться крапка і продовжується текст самої статті.

Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналі-

тичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Відповідальність за наведені показ-

ники несе автор. 

Рисунки і таблиці необхідно подавати у статті безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. 

Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії) 
Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За 

умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. 

Рисунки не повинні виходити за межі текстового блока. 
Рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах статті, якщо у статті є 

лише один рисунок, він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву роз-

міщують послідовно під ілюстрацією. 
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Назва рисунку – шрифт Times New Roman, кегель 12, курсив, вирівнювання по центру без 

абзацу. Пояснювальні підписи (експлікація) – шрифт Times New Roman, кегель 10, курсив, ви-

рівнювання по центру без абзацу. 

Наприклад: 

Рис. 1. Складові конкурентоспроможності на відповідній стадії розвитку економіки 

Таблиці 
Цифровий матеріал, що наводиться у статті, повинен оформлятися у вигляді таблиць. 

Розмір тексту таблиць – кегель 10. Усі таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок. 

Нумераційний заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний 

заголовок таблиці – по центру (кегель 12, курсив). Усі графи таблиць повинні мати назву. 
Наприклад: 

Таблиця 1 

Аналіз показників діяльності підприємства 

Показники 
Формула 

розрахунку 
Фактори,  

що впливають на показник 
Напрями поліпшення 

показників 
1. 

… 

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною части-

ною таблиці справа надписують: «Закінчення табл. 1». 

Формули 
Використовуючи формули, необхідно дотримуватися певних правил. 

Великі, довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференцію-

вання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих 

формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, 

можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі й нескладні формули, що не ма-

ють самостійного значення, вписують усередині рядків тексту. 

Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч, не 

виходячи за поле. Формули необхідно вирівнювати по лівому краю сторінки. Між ними та текстом 

витримується інтервал в один рядок. Обов’язково подають розшифрування літерних позначень ве-

личин у формулах. Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул 

Microsoft Equation для WINDOWS. 

Наприклад:  

Ефективна ставка процента для позичальника визначається за формулою (1) 
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, (1) 

де  SK – величина знижки (%); 

h – період дії знижки (днів); 

z – тривалість відстрочки платежу (днів). 

4.8. Список використаних джерел необхідно складати за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, 

розміщувати бібліографічні записи за алфавітом чи в послідовності їхніх перших згадувань в осно-

вному тексті статті. Список літератури повинен містити не менше 7 джерел. 

Посилання на матеріали з інтернет-енциклопедії Вікіпедія не прийнятне для наукових статей, 

оскільки це джерело неперевірене і не має наукового підґрунтя. 

Зверніть увагу! Посилання на власні статті дозволяється в кількості не більше 15–20 % 
від загальної сукупності найменувань літературних джерел (1-2 з 10 джерел)!!! 

4.9. Після списку використаних джерел подається його транслітерація латиницею (з підзаголов-

ком References) відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 55 «Про впорядку-

вання транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. (зі змінами від 23.12.2015 р.). 

References повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA 

(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).  

Примітка. Після транслітерованої назви праці латинськими літерами зазначається переклад ан-

глійською мовою в квадратних дужках. Назви журналу, газети тощо повинні бути надані (крім тра-

нслітерації) також у перекладі англ. мовою. 

Для транслітерування літератури (References) пропонуємо скористатися online-конвекторами: 

- для української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia та ін.;

- для російської мови:   http://translit-online.ru/pasport.html

 http://translit.net/ru/ 

 http://www.transliteratciia.ru/transliteraciya-imeni-i-familii-dlya-zagranpasporta. 

Приклади оформлення транслітерованого списку використаних джерел наведено у Додатку Г. 

У разі необхідності редакція надає послуги з підготовки References. 

4.10. У кінці статті необхідно подати англійською мовою такі дані: 

- ім’я та прізвище автора (ів) – шрифт Times New Roman (кегель 12), напівжирний, кур-

сив, розміщення по центру, без абзацного відступу. 

Після ім’я та прізвище автора (з нового рядка) подаються такі дані: 

– науковий ступінь, вчене звання, посада автора (ів) – кегель 11;

– місце роботи автора (ів) – кегель 11;

– електронна адреса автора (ів) – кегель 11.

– ID (у системі наукової ідентифікації) у ORCID, ResearcherID або у SCOPUS.

Наприклад: ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

ResearcherID:  

Scopus Author ID: 

- назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напівжир-

ними літерами, вирівнювання по центру без абзацу. 

- анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзац-

ний відступ 0,75 см, одинарний інтервал. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея 

статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг не менше 1800 знаків з пробілами). 

- ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзацний

відступ 0,75 см, одинарний інтервал. Кількість ключових слів – не менше п’яти, які пишуться 

через крапку з комою. Після ключових слів необхідно вказати загальну кількість таблиць, ри-

сунків та використаних джерел (Додаток А). 
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5. Оплата публікації. Опублікування наукових статей у науковому журналі «Проблеми і перс-

пективи економіки та управління» є платним. Вартість публікації однієї сторінки наукової статті 

становить 60 грн (прохання обов’язково уточнювати вартість публікації). Оплата підтверджується 

квитанцією.  
Реквізити для оплати можна знайти за посиланням: 

https://www.stu.cn.ua/staticpages/fahovividannya 

Реквізити для оплати: 
14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95. 

Національний університет «Чернігівська політехніка». 

банк ДКСУ у м. Київ, МФО 820172. 

Код ЗКПО: 05460798. 

Номер рахунку: UA728201720313271002201006996 

Призначення платежу: за публікацію статті в журналі _________  автор  ______ПІБ 

До переліку документів додати квитанцію 

7. Контактна інформація.
Матеріали необхідно надсилати на електронну адресу: maksim-32@ukr.net
Контактна особа: Дубина Максим Вікторович.

Моб. тел.: +38 (099) 376-32-87

Viber: +38 (099) 376-32-87

Науковий журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» 

розміщено на сайті Національного університету «Чернігівська політехніка», 

де можна переглянути останні номери видання: 

http://ppeu.stu.cn.ua 

Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. 
Неправильно оформлені автором стаття та супровідні документи, 
що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть. 

Редакція розглядає надходження публікації та супровідних документів (рецензії, довідки про авторів тощо) як згоду  
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ТРАНСКОРДОННОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

У статті через синтез таких понять, як «транскордонний», «економічна безпека» визна-
чено сутність транскордонної економічної безпеки, яку запропоновано розглядати як свободу 
від негативного зовнішнього та внутрішнього впливів на будь-які спільні дії, спрямовані на 
посилення та поглиблення співпраці між територіальними громадами або владою, які знахо-
дяться під юрисдикцією двох або декількох договірних сторін, у сфері економічних відносин, а 
саме: виробництва товарів та послуг, розподілу матеріальних благ, обміну, що супроводжу-
ється за опосередкованої ролі грошей, та споживання фізичними та юридичними особами 
виробленої продукції. Також з’ясовано компонентний склад транскордонної економічної безпе-
ки, серед основних елементів якої виділено такі: транскордонна зовнішьоекономічна безпека, 
транскордонна виробнича безпека, транскордонна продовольча безпека, транскордонна енер-
гетична безпека, транскордонна інвестиційна безпека. 

Ключові слова: транскордонне співробітництво; безпека; транскордонний регіон; економічна безпека; еконо-
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ESSENCE AND COMPONENT COMPOSITION 
OF CROSS-BORDER ECONOMIC SECURITY 

Credit by its nature is a classic economic category which has been already researched in 
considerable number of scientific works. However, multi aspects character of credit and credit 
relations in general, its constant transformation in society lead to increased interest concerning 
cognition of this definition by scientists, Credit relations , as well as money relations, as of today 
penetrate the whole society and its economic sphere. Actually, credit is one of the movable forces of 
the country’s economic development. Importance of money-credit relations within economic system of 
the state and its further functioning stipulates increase of scientific interest of peculiarities arise study 
and credit development as an economic category. Objective of the article is defining types of credits, 
their systematization and classification by definite peculiarities. Within the article, main types of 
credits were analyzed, which can be defined as of today by analyzing of the peculiarities of credit 
relation functioning and development. Classification of all types of credits was implemented on 
account of the main peculiarities identification, to the number of which the following were related: 
under the order of provision, under creditor character, or by the character of the borrowers and by 
the terms depending on the crediting object, under percentage rate, by means of funds issue and by 
branch direction of credit, under risk level, by means of credit remuneration and credit payment, at 
presence of collateral. Combined, all defined peculiarities and relevant types of credit, shall create 
integrated system of credits classification, which at the present moment comprises the most known and 
distributed their types. As any other object, system of credits types is constantly in the process of its 
dynamic development. Transformation of the state’s economic state, change of political configuration 
of the society development and other exogenous factors stipulate as well continuous change of credit 
system itself, search and creation of new mechanisms of credits submission by different types of credit 
institutions, etc. As it is presented by experience of credit market development of Ukraine, it is in 
continuous state of its dynamic development, and difficulties arise in development of some financial 
institutions is being changed by activation and rapid development of other credit institutions. Thus, 
system of credits types classification is constantly being added by new types of credits and relevant 
peculiarities, under which they can be studied and separated as a single group. 

Keywords: credit; classification; bank; credit institution; credit company; financial intermediary; financial institution; 
borrower; creditor. 
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вокатської діяльності. Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), с. 90–96. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-11 

Стаття в газеті 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік, дата випуску). Назва статті. Назва газети, (номер випуску), 

сторінки. 

Приклади оформлення 
Мороз, В. (2017, 21 лютого). Закрите небо, або чому в Україні не розвивається ринок авіа-

перевезень. Юридична газета, (8), 18–19. 
Чорний, А., & Бурнацький, М. (2016, 11 березня). До роковин смерті Тарас Шевченка. Ка-

нівська газета, (16), 2. 
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Матеріали конференцій (тези) 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора (авторів). (Рік). Назва доповіді. В Дані редактора (Ред.), Назва збірника кон-

ференції (сторінки). Видавництво. Адреса URL 
Приклади оформлення 
Кінджибала, О. С. (2018). Сучасний стан дослідження корейської міфології, її мовне відобра-

ження. В Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: матеріали міжнарод-
ної науково-практичної конференції (с. 103–107). Класичний приватний університет. 

Мартинюк, Д. (2020). Вихід біетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від ви-
дів, норм і строків застосування азотних добрив. В П. Ясній, Б. Андрушків, О. Ляшук, І. Стадник, 
А. Довгань, А. Криськов, В. Андрійчук, А. Лупенко, С. Лупенко, І. Луців, М. Михайлишин, М. 
Пилипець, В. Ніконенко, Р. Рогатинський, П. Стухляк, М. Паламар, Н. Кирич, М. Підгурський, М. 
Приймак, . . . М. Петрик, Ред., Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали 
міжнародної студентської науково-практичної конференції (с. 67–68). Тернопільський націона-
льний технічний університет ім. І. Пулюя. 
http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000808/zbirnyk_2020.pdf 

Дисертація 
Опублікована дисертація або дипломна робота 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора. (Рік). Назва роботи [Тип роботи, Університет]. База даних. Адреса URL 
Зверніть увагу: для параметра «Тип роботи» слід зазначати назву типу й ступінь (напри-

клад, «Doctoral Dissertation», «Master’s Thesis»; для українських дисертацій слід наводити ско-
рочено ступінь і галузь наук (наприклад, «Дис. канд. фіз.-мат. наук»). 

Неопублікована дисертація або дипломна робота 
Базовий шаблон оформлення: 
Дані автора. (Рік). Назва роботи [Неопублікована тип роботи]. Університет. База даних. 

Адреса URL 

Приклади оформлення 
Опублікована дисертація або дипломна робота 
Місячна, Н. М. (2019). Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до 

зміни професії та перенавчання [Дис. канд. психол. наук, Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка]. 

Назаренко, К. Г. (2016). Циклічні амідини, енаміни та похідні 2-хлор-1,4-бензотіазин-
3-ону в синтезі поліядерних гетероциклічних систем і ω-гетероарилалкіламінів [Дис. д-
ра хім. наук, Інститут органічної хімії Національної академії наук України].

Moss, C. L. (2015). Expanded Internet Art and the Informational Milieu [PhD dissertation, New York 
University]. ProQuest. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1753118023.html?FMT=AI 

Неопублікована дисертація або дипломна робота 
Lowly, J. (2018). Hibernation of Mammals in Botanical Gardens [Unpublished doctoral 

thesis]. University of Missouri. 

Автореферат 

Базовий шаблон оформлення: 

Дані автора. (Рік). Назва роботи [Автореф. тип роботи, Університет]. База даних. Адреса 

URL 

Зверніть увагу: в параметрі «тип роботи», якщо йдеться про український автореферат, слід 

зазначати скорочено ступінь і галузь знань. 

Приклади оформлення 
Заїнчківська, І. П. (2020). Етнорелігійні виміри творчої спадщини І. Огієнка [Автореф. 

дис. канд. філос. наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова]. 

Зварич, І. Я. (2020). Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки [Авто-

реф. дис. д-ра екон. наук, Тернопільський національний економічний універси-

тет]. https://www.tneu.edu.ua/index.php?do=download&id=8737 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ 

Стандарт 

Базовий шаблон оформлення: 

Організація, що розробила стандарт. (Рік). Назва стандарту (Код і номер стандарту). Видав-

ництво (організація, що видала стандарт). 

Зверніть увагу: якщо назва організації, що видала стандарт, та видавництва, у якому відпо-

відний стандарт надруковано, збігаються, в бібліографічному записі назви видавництва не на-

водять. 

Приклади оформлення 
НВФ «Інпроект». (2013). Настанова щодо визначення загальновиробничих і адмініст-

ративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013). Мініс-

терство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 

International Organization for Standardization. (2013). Information technology — Security 

techniques — Information security management systems — Requirements (ISO/IEC 

27001:2013). 

Закон (акт) 
Базовий шаблон оформлення з урахування вимог «The Bluebook»: 

Назва акта, тип акта № номер акта (Рік) (Країна або юрисдикція). Реквізити джерела, в яко-

му опубліковано акт. 

Приклади оформлення 
Про відпустки, Закон України № 504/96-ВР (2020) (Україна). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможнос-

ті системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19), Закон України № 587-IX (2020) (Україна). Відомості Верховної Ради України, (22), 

с. 19. 

Патент 

Базовий шаблон оформлення: 

Дані автора (авторів). (Рік). Назва патенту (Країна патент № номер патенту). Орган, що 

видав патент. 

Приклади оформлення 
Васильєв, О. М., Поважний, В. А., & Хан, В. Є.-І. (2018). Адсорбент для видалення цезію 

з води (Український патент № 122396). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 

Осипенко, В. І., Некоз, О. І., Хандюк, М. В., & Батраченко, О. В. (2015). Вузол екструдера 

для нагрівання сировини (Український патент № 116022). Державна служба інтелектуальної 

власності України. http://uapatents.com/5-101661-vuzol-ekstrudera-dlya-nagrivannya-sirovini.html 

Примітки: 

1. Не наводять у бібліографічному посиланні таких параметрів:

• загальну кількість сторінок;

• місто видання;

• номер ISBN.

2. Назви книг, журналів зазначаються без скорочень.

3. Назви книги, статті, журналу, газети тощо повинні бути надані (крім транслітерації) у пе-

рекладі англійською мовою. 

Звертаємо Вашу увагу! 

Комп’ютерний переклад анотації та ключових слів 
англійською мовою категорично заборонено!!! 


