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ЦЕ ЦІКАВО

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК 
ЕКОНОМІСТА-МІЖНАРОДНИКА: 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ, 
ВИЗНАЧЕННЯ, НЕОЛОГІЗМИ 

(за ред. д.е.н., проф. Гуткевич С.О.,  
д.е.н., проф.Пугачова М.І.)

Мета видання – подати чітко та якісно 
сутність категорій, термінів, понять, які 
найчастіше зустрічаються в навчальній 
та науковій літературі. Зміст енциклопе-
дичного словника – це вісім розділів: еко-
номіка, міжнародна економіка, фінанси, 
інвестиції, міжнародний економічний ана-
ліз, міжнародна економічна інтеграція, 
міжнародні освітні системи та міжнародне 
економічне право.

МОНОГРАФІЯ  
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ:  

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВИМІР»

Монографія підготовлена колективом 
авторів д.е.н., професором Гуткевич С.О.,  
д.е.н., професором Пугачовим М.І.,  
к.е.н., доцентом Завадських Г.М.,  
аспірантом Занозовською О.Г. за загальною 
редакцією д.е.н., професора Гуткевич С.О. 

Основні питання, розглянуті в моногра-
фії – це інвестиційна привабливість аграр-
ного сектору та стратегія його розвитку. 
Видана монографія «Стратегія розвитку: 
інвестиційний вимір» має наукове та прак-
тичне значення і буде корисна для тих, хто 
цікавиться питаннями активізації інвести-
ційної діяльності і стратегії розвитку галу-
зей економіки.
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ДО УВАГИ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ «ІНТЕЛЕКТ ХХІ»

Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей

Інформуємо Вас, що постійно триває прийом статей до публікації у науковий економічний 
журнал «Інтелект ХХІ». Журнал внесено до списку друкованих періодичних видань, що вхо-
дять до переліку наукових фахових видань України (економічні науки). Наказ МОН України від 
17 січня 2014 року № 41.

Програмні цілі видання: розвиток науки і освіти, популяризація економічних знань, фор-
мування економічного типу мислення, інформування наукового середовища про сучасні дослі-
дження та розробки в сфері економіки.

Для опублікування статті необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу 
наступні матеріали:

1. Довідку про автора. Потрібно заповнити дані і надіслати окремим файлом. Дані, що пода-
ються у довідці про автора: прізвище, ім’я, по батькові автора(-ів); відомості про наукового керів-
ника надаються у разі відсутності наукового ступеня; тематична рубрика журналу; місце роботи 
або навчання, науковий ступінь, вчене звання, посада; контактний телефон; E-mail; поштова 
адреса.

2. Статтю, оформлену згідно вказаних вимог, надіслати в електронному вигляді на адресу 
journal@intellect21.nuft.org.ua, до статті також слід подати:

- авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (автор-
ський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце 
роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів). Переклад 
англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з досто-
вірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні;

- для осіб, які не мають наукового ступеню, – додатково надсилають відскановану рецензію 
наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен 
бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)). Статті студен-
тів, підготовлені одноосібно або у співавторстві, до розгляду не приймаються.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються рек-
візити для сплати публікаційного внеску.

Тематичні рубрики наукового журналу:
I. Світова економіка та міжнародні відносини 
II. Національна економіка 
III. Інвестиційно-інноваційна діяльність 
IV. Бізнес та інтелектуальний капітал
V. Екологічні проблеми

Структура наукової статті повинна обов’язково містити  
такі неодмінні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи прак-
тичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю 
проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, 
яку досліджують у статті.
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3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових 

результатів.
5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.
Список використаних джерел. (Бібліографічний список, наявність якого є обов'язковою 

умовою, повинен бути оформлений за формою 23 ДАК України «Приклади оформлення біблі-
ографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, 
який наводять в авторефераті»). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних 
дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 
8, с. 234].

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англій-
ською мовами, а також переклад назви статті на англійську мову. Обсяг анотації – 800-900 знаків, 
кількість ключових слів – 6-8 позицій.

Технічні вимоги:
Обсяг статті – від 8 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, 

зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.
Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New 

Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, 

мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не 
повинен бути більше ширини сторінки.

Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Формули пода-
ють за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. Кількість таблиць, формул та 
ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не 
приймаються.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.
Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку сто-

рінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий сту-
пінь, вчене звання; назву статті українською та англійською мовами; анотації та ключові слова; 
текст статті; бібліографічний список.

Контактні дані:
Редакція наукового журналу «Інтелект ХХІ»
вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01033
Телефон: +38 (095) 933 63 72
Електронна адреса: journal@intellect21.nuft.org.ua
Веб сайт: www.intellect21.nuft.org.ua


