
 

Вимоги до оформлення статей до збірника «Теоретичні 

та прикладні питання економіки» 
При написанні наукових статей для фахових видань, збірників 

конференцій, наукових журналів, необхідно пам'ятати про їх відповідність 

вимогам Державної атестаційної комісії України (ДАК).  

Згідно з вимогами МОН України оригінальна стаття у фаховому 

виданні має складатися ОБОВ’ЯЗКОВО! з таких розділів:  
 Постановка проблеми. 

 Аналіз останніх публікацій.  

 Невирішені частини проблеми.  

 Мета статті. 

 Методологія дослідження.  

 Результати дослідження. 

 Висновки. 

 Перспективи подальших досліджень. 

 Розширена анотація англійською мовою 1800 знаків  

 Ключові слова 

 Література. 

 

Назва розділів – жирний шрифт!!! 

До редакції надсилається електронний варіант статті українською або 

англійською загальним обсягом до 12 сторінок (у тому числі список 

літератури, таблиці (не більше 4), рисунки (не більше 4)). 

Текст статті повинен містити ключові слова, а також анотації 

українською та англійською (розширена анотація 1800 знаків з 

ключовими словами!!!) мовами з перекладами прізвищ авторів та назви 

статті. Бажано, щоб назва статті була короткою та відображала її зміст.  

Комп’ютерний варіант рукопису повинен задовольняти таким 

вимогам.  

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0 

(шрифт – Arial Narrow, кегль – 14, інтервал - одинарний). 

Параметри сторінки — формат А4. Поля: верхнє – 2,5 cм, нижнє – 2,5 cм, 

ліве – 2,5 cм, праве – 2,5 cм, абзацний відступ 0,5 см. Сторінки не 

нумеруються.  

Текст оформляється у такому порядку:  

1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю (шрифт 

– Arial Narrow, жирний, кегль – 14, інтервал - одинарний).  

2.  Індекс JEL, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю (шрифт 

– Arial Narrow, жирний, кегль – 14, інтервал - одинарний). 

3. Індекс ORCID ID абзацного відступу, вирівняно по лівому краю 

(шрифт – Arial Narrow, жирний, кегль – 14, інтервал - одинарний). 



4. Прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, місце 

роботи без абзацного відступу, вирівняно по правому краю, інтервал 

між стрічками одинарний, малі літери (Arial Narrow, 14 pt). Через один 

відступ назва статті. Далі подається електронна адреса авторів. 

5. Назва статті, без абзацного відступу, вирівняно по центру, інтервал між 

стрічками одинарний, всі літери ПРОПИСНІ (Arial Narrow, 14 pt, 

жирний). Далі — одна порожня стрічка. 

6. Анотація мовою статті (без слова анотація, абзацний відступ 0,5 см, 

вирівняно по ширині тексту, інтервал між стрічками одинарний, Arial 

Narrow, 12 pt, курсив). Анотація має містити мінімум 1800 знаків та 

вклчати: мету статті, методи дослідження та ключові слова. 

7. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:», 

абзацний відступ 0,5 см, Arial Narrow, 12 pt, курсив). Далі — одна 

порожня стрічка. 

8. Основний текст статті друкується через один інтервал з абзацним 

відступом 0,5 см (Arial Narrow, 14 pt). Текст вирівнюється по ширині. 

Стаття складається з наступних розділів: 

 Постановка проблеми. 

 Аналіз останніх публікацій.  

 Невирішені частини проблеми.  

 Мета статті. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з 

науково-дослідницькими завданнями. 

 Методологія дослідження (коротко охарактеризувати логіку та 

послідовність дослідження, у разі використання навести методики, 

інструменти та методи)! 

 Результати дослідження. 

 Висновки. Висновки мають бути розгорнуті (можна по пунктах) по 

результатах дослідження. 

 Перспективи подальших досліджень. 

  Кожний розділ починається з абзацу і виділяється жирним шрифтом. 

7.1. Формули даються в окремому рядку, вирівнюються по центру, 

нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках з правої 

сторони сторінки з вирівнюванням по правому краю. Додаткові відступи 

перед і після формул не робляться. Для набору формул використовувати 

вбудований у Word for Windows редактор формул Equation 3.0. 

7.2. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. 

Підписи до рисунків, назви та текст таблиць даються шрифтом Arial 

Narrow, 12 pt, жирний. Слово “Таблиця ...” — в окремому рядку справа. З 

нового рядка вказується назва таблиці. Примітки до таблиці даються 

тільки в тексті. Не доцільно використовувати вертикальні надписи у 

колонках. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та 

ілюстрацій центруються. 

Після кожної таблиці та ілюстрації подається джерело. 



7.3. Стаття закінчується висновками. Слово “Висновки” друкується без 

нумерації, з абзацного відступу, жирними літерами. Після нього в цьому ж 

рядку викладається текст висновків, який повинен відповідати вимогам 

ВАК України до фахових публікацій. 

8. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті 

(Arial Narrow, 12 pt). Слово “Література” набирається в окремій стрічці і 

вирівнюється по центру. 

9. Транслітерована література укладається за порядком посилання у тексті 

(Arial Narrow, 12 pt). Слово “References” набирається в окремій стрічці і 

вирівнюється по центру. Транслітерований список літератури, відповідно до 

вимог науково-метричної бази SCOPUS, є повним аналогом списку 

літератури і виконується на основі транслітерації мови оригіналу латиницею. 

10. Переклад назви статті (Arial Narrow, 12 pt, жирний), прізвищ та імен 

авторів (Arial Narrow, 12 pt), а також анотації (Arial Narrow, 12 pt, курсив) 

іншою мовою (наприклад, англійською, якщо стаття написана 

українською).  

11. У кінці статті вказується дата її надсилання у редакцію збірника.   

  

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до 

публікації. 

Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку 

рукопису. 

У разі переробки статті авторами датою надходження рукопису 

статті в редакцію приймається дата її повторного надсилання. За 

відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.  

 

 

Приклад оформлення статті. 
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РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ 

 
Розглянуто стан, динаміку та тенденції розвитку ринку лізингових послуг в 

Україні у 2014-2018 рр. Проаналізовано динаміку кількості юридичних осіб-
лізингодавців та фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу. 
На сьогодні послуги фінансового лізингу переважно надаються фінансовими 
компаніями, на відміну від 2014 р., їх частка на ринку лізингових послуг 
становить 77,03%. Розглянуто динаміку вартості та кількості договорів 
фінансового лізингу, укладених юридичними особами та фінансовими компаніями. 
Протягом досліджуваного періоду найбільшу вартість та кількість договорів 
фінансового лізингу було укладено юридичними особами-лізингодавцями та їх 
вартісний обсяг збільшився у три рази. Проаналізовано структуру вартості 
договорів фінансового лізингу за галузями. Встановлено, що транспортна 
галузь, сільське господарство, будівництво та сфера послуг є найбільшими 
споживачами послуг фінансового лізингу. Охарактеризовано розподіл вартості 
договорів фінансового лізингу за терміном їх дії та встановлено переважання 
договорів з терміном дії від 2 до 5 років. Досліджено структуру джерел 
фінансування лізингових операцій. Встановлено, що у їх структурі переважає 
власний капітал компаній. Визначено проблеми, які перешкоджають 
ефективному функціонуванню ринку лізингових послуг в Україні та стримують 
його подальший розвиток. Запропоновано заходи, які варто вжити для подолання 
існуючих проблем та забезпечення подальшого розвитку лізингової діяльності в 
Україні. 
Ключові слова: лізинг, фінансовий лізинг, ринок лізингових послуг, договори 

фінансового лізингу, перспективи використання лізингу. 
 

Постановка проблеми. Жорстка конкуренція як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках вимагає підтримки українськими виробниками високого рівня 
конкурентоспроможності... 

Аналіз останніх публікацій. Законодавче регулювання лізингової діяльності в 
Україні здійснюється на підставі низки нормативно-правових актів: … 

Невирішені частини проблеми. Ринок лізингових послуг в Україні знаходиться на 
стадії становлення…  

Метою статті є дослідження стану та динаміки ринку лізингових послуг… 
Методи дослідження… 
Результати дослідження. З метою сприяння розвитку відкритого і рівнодоступного 

ринку лізингових послуг в 2005 р. було створено Асоціацію «Українське об’єднання 
лізингодавців» як добровільне об’єднання професійних учасників ринку лізингу [10]. 
Аналіз кількості підприємств, які мають змогу надавати послуги фінансового лізингу, 
відображено у табл. 1.  

Таблиця 1 
Динаміка кількості юридичних осіб-лізингодавців та фінансових компаній, що 

надають послуги фінансового лізингу в Україні у 2014-2018 рр. 

Тип установи 
Одиниць Структура, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Юридичні особи – 
лізингодавці 

267 268 202 183 116 58,81 42,54 32,06 39,52 22,97 



Фінансові компанії, що 
надають послуги 
фінансового лізингу 

187 362 428 280 389 41,19 57,46 67,94 60,48 77,03 

Всього  454 630 630 463 505 100 100 100 100 100 

Джерело: складено та розраховано авторами за матеріалами [11]. 

 
Згідно з даними Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» [10] загальний 

обсяг портфелю лізингових компаній-членів становив 15,545 млрд. грн. у 2018 р., його 
розмір, порівняно з попереднім роком, зріс на 46,46%. Найбільшими компаніями, які 
надають послуги фінансового лізингу, є: «ОТП-Лізинг, лізинговий портфель складає 
7,3 млрд. грн.; «УЛФ – Фінанс», розмір лізингового портфеля становить 2,6 млрд. грн.; 
«Порше Лізинг Україна» з лізинговим портфелем у розмірі 1,3 млрд. грн. [10]. 

Найбільшу кількість договорів фінансового лізингу було укладено у 2018 р. (табл. 2) 
і вона становила 10316 договорів загальною вартістю 22193,1 млн. грн. [11]. Таке 
стрімке зростання кількості договорів у 2018 р. обумовлене популяризацією лізингу як 
зручного інструменту фінансування техніки та обладнання; зниженням ставок 
лізингових компаній, внаслідок чого лізинг став більш доступним для підприємств, 
порівняно з банківським кредитуванням; зміною підходів, програм та умов для 
отримання позитивного рішення за лізинговою угодою тощо [1]. 

Висновки. Лізинг посідає важливе місце у забезпеченні високого рівня 
ефективності діяльності та конкурентоспроможності продукції українських 
підприємств, оскільки дозволяє залучити новітнє обладнання, устаткування, технології 
та модернізувати існуючі основні засоби без значних початкових капіталовкладень, 
для здійснення яких, зазвичай, у вітчизняних підприємств не вистачає власних 
фінансових ресурсів.  
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LEASING SERVICES MARKET IN UKRAINE: STATUS AND TRENDS 
The status, dynamics and tendencies of the development of the leasing services market in Ukraine in 

2014-2018 have been considered. Today, financial leasing services are predominantly provided by financial 
companies, unlike in 2014, its share in the leasing market is 77.03%. The dynamics of the value and 
quantity of financial leasing agreements concluded by legal entities and financial companies have been 
considered. During the period under review, the largest value and number of financial leasing contracts 
were concluded by the legal entities and their value has increased three times. The structure of the cost of 
financial leasing agreements by industry has been analyzed… 

Keywords: leasing, financial leasing, leasing market, financial leasing contracts, prospects of leasing use. 

 

 

 

 


