ВИМОГИ ДО СТАТТЕЙ,ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЙНЯТІ
ДО ДРУКУ В ЖУРНАЛІ «Вісник молодіжної науки»,
що видається Донецьким національним університетом
(Збірник зареєстрований в Головному управлінні Юстиції в Донецькій обл.)
В журналі «Вісник молодіжної науки» публікуються статті, які відображають
результати студентських наукових досліджень, найбільш актуальних проблем економічної
теорії, економіки підприємства і управління виробництвом, менеджменту, маркетингу,
фінансів, банківської справи, обліку і аудиту, міжнародної економіки, розвитку і розміщення
виробничих сил, економіки регіонів, математичних методів та інформаційних систем в
економіці.
Статті, які подаються до редакції, не можуть бути опубліковані чи призначені до
публікації в інших виданнях. Статті повинні відповідати профілю журналу. Об'єм роботи від
8 до 10 сторінок, з урахуванням таблиць, рисунків та списку літератури. Мова викладення
матеріалу - російська, українська, англійська.
Вартість публікації в журналі складає 20 грн. за кожну повну (неповну) сторінку
формату А-4. Для отримання додаткового екземпляру, необхідно оплатити його вартість в
розмірі 60 грн. за один журнал та додатково вказати його необхідність в відомостях про
автора.
Робота подається у двох формах:
1.
на електронному носії (СБ-, ВУБ-КЛ^ диску) в форматах Бос, КіТ, текстовий
редактор М8 \¥ОКГ> 97-2003;
2.
у надрукованому вигляді з підписом наукового керівника на білому папері
формату А4 (210x297 мм). Текст повинен бути вирівняний по ширині, набраний шрифтом
Тішез № \ ¥ Кошап, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Абзацний відступ - 15 мм. Редактор
формул - М8 Едиаііоп. Рисунки повинні бути вставлені як об'єкт Рисунок М 8 \Уогс1. Поля по 25 мм. Рисунки, формули і таблиці не повинні виходити за поля, розміщуються в тексті
після першого посилання на них. Сторінки не нумеруються. Література розміщується в кінці
роботи, перелік джерел формується в порядку посилання на них в основному тексті. Правила
оформлення - за вимогами ВАК України (Постанова ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.).
Для включення публікації в журнал, необхідно оформити и надати в редакцію наступні
матеріали:
1.
Відомості про автора (ПІБ, ВУЗ, факультет, курс, спеціальність, домашня
адреса, контактний телефон, е-шаіі, необхідність додаткового екземпляру журналу) і
наукового керівника (ПІБ, наукове звання, ступінь, місце роботи, посада).
2.
Рецензія кандидата або доктора наук.
3.
Копія квитанції про сплату.
4.
Стаття ( оформлена за вимогами редакції).
Файли повинні бути названі прізвищем автора( Іванов_робота, Іванов_рецензія,
Іванов_заявка, Івановквитанція).
Стаття і супроводжувальні документи подаються до Ради молодих вчених
економічного факультету ДонНУ (РМУЕФ) або на ел. пошту:
уе8іпік.тп@уапсІех.иа

Правила оформлення роботи:
- індекс УДК на першому рядку зліва
- ПІБ автора на другому рядку, справа;
- ПІБ наукового керівника на третьому рядку, справа, підкреслити;
- назва статті на четвертому рядку великими буквами, напівжирним шрифтом, по
центру сторінки;
- через інтервал на шостому рядку приводяться дві анотації на українській і англійській
мові (до 5 речень) і ключові слова (5-7 слів);
- через інтервал викладається основний текст статті (розбивається на наступні логічні
блоки з обов'язковим їх позначенням):
1. Постановка проблеми.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
3. Невирішені частини загальної проблеми.
4. Ціль дослідження.
5. Викладення основного матеріалу.
6. Висновки.
7. Перспективи подальших досліджень.
8. Література.
Текст, всі цифрові данні і матеріали статті повинні бути ретельно перевірені автором.
Загальні терміни, які часто згадуються в тексті, необхідно подавати у вигляді абревіатур у
скобках після першого згадування їх у тексті.
Автори статті відповідають за правильність і точність викладених матеріалів.
Рішення про публікацію статі приймає редакційна колегія. В текст статті можуть бути
внесені зміни редакційною колегією без узгодження з автором. У випадку оформлення
роботи без урахування вищевказаних вимог редакційна колегія має право відхилити статтю
до її доопрацювання автором.
Вісник виходить щоквартально, для публікації статті в одному із номерів її потрібно
подати:
№ 1 до 28.02.2011
№ 2 до 28.04. 2011
№ 3 до 28.09.2011
№ 4 до 28.11. 2011

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 658.012.23(043.3)
Іванов 1.1.
Петров П.П.
ДЕСКРИПТИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ БИЗНЕС-ПРОЦЕСА
Стаття присвячена розробці схеми розрахунку економічної ефективності системи
управління якістю на підприємстві та дескриптивної моделі розвитку бізнес-процесу за
стадіями життєвого циклу для визначення доцільності здійснення заходів щодо підвищення
якості бізнес-процесу залежно від динаміки його економічної ефективності.
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Постановка проблеми. Включення України в систему міжнародних господарських
зв'язків потребує підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки
Підвищення якості бізнес-процесів (БП) в залежності від етапу їх життєвого циклу стає
одним з головних факторів забезпечення конкурентоспроможності
промислових
підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти вдосконалення і управління
бізнес-процесами знайшли своє відображення в роботах вітчизняних і зарубіжних учених:
Андрієнко В., Віноградової О., Еліферова В., Ладико І., Ліпунцова Ю., Каблашової І.,
Рєпіна В., Федюкіна В., Андерсена Б., Масаакі І., Робсона М., Ротера М., Шука Д., Хаммера М.,
Чампі Д., Харрінгтона Д., Шєєра А.
Невирішеиі частини загальної проблеми. Віддаючи належне наукового і
практичного значення праць вищезазначених авторів, необхідно відзначити, що певне коло
завдань, пов'язаних з теоретично-методологічним і науково-практичним обґрунтуванням
управління якістю бізнес-процесів, не досить сформований і вимагає подальшого розвитку.
Мета дослідження. Метою даної статті є розробка дескриптивної моделі розвитку
бізнес-процесу для визначення доцільності здійснення заходів щодо підвищення якості
бізнес-процесу залежно від динаміки його економічної ефективності.
Виклад основного матеріалу. В рамках мінливих стереотипів управлінського
мислення, усе більш помітну роль починають грати узагальнюючі показники ефективності,
як бізнес-процесів, так і управління, які повинні оцінювати рівень організації та
використання усіх видів ресурсів підприємства з урахуванням їх взаємозамінності. Починає
змінюватися підхід до категорії «ціна - якість»

Таблиця 1
Порівняльний аналіз підходів до підвищення ефективності процесу
Етап життєвого
І та II етап
III етап
циклу процесу створення
Філософія
Постійне
Радикальне
удосконалення
удосконалення
удосконалення
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Рисі. Дескриптивна модель розвитку бізнес-процесу за стадіями його життєвого
циклу
Висновки. Таким чином, запропонована у рамках даної статті дескриптивна модель
розвитку бізнес-процесу по стадіям життєвого циклу, дозволяє визначити доцільність
проведення заходів по підвищенню якості в рамках існуючого бізнес-процесу в залежності
від інтенсивності зміни показника економічної ефективності бізнес-процесу у часі.
Перспективи подальших досліджень. У рамках подальших досліджень необхідно
розробити конкретні науково-практичні рекомендації з використання інструментарію,
необхідного для управлінням якістю бізнес-процесу на різноманітних етапах життєвого
циклу організації.
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