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Розглянуто сутність та особливості використання банківських кредитів як
джерела формування капіталу підприємства. Визначені принципи
залучення
платних фінансових ресурсів.
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Розглядаючи сутність капіталу, насамперед необхідно відзначити, що це вартість,
яка в результаті процесу виробництва створює додаткову вартість [1, с. 23; 2, с. 15].

Таблиця 1. Оцінка динаміки обсягу капіталу підприємства
за період 31.12.2003 - 31.12.2004 рр.
Показник

Станом на
31.12.2003 р.

Станом на
31.12.2004 р.

Кпа = Кда х Ккв,

Відхилення

(2)

де Кпа - коефіцієнт прибутковості активів;

Рис. 1. Динаміка обсягу капіталу підприємства
за період 31.12.2003 - 31.12.2004 рр.
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КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ І СТАТИСТИКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ФОРМУВАННЯ ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУ
ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

і

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними
проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій
громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.
Збірник наукових праць «Економічний аналіз» входить до переліку фахових видань
Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (постанова Президії ВАК України від
)|4 жовтня 2009 р. № 1-05/4 // Бюлетень ВАК України. - 2009. - № 11. - С. 6).
ї Мова збірника українська, однак приймаються також статті російською та англійською
мовами (для іноземних авторів).
|
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Для участі у формуванні збірника наукових праць необхідно подати:
текст статті (один примірник), оформлений відповідно до наведених нижче технічних
вимог;
інформаційний лист з анотацією (не машинний переклад) (6-8 рядків), ключовими
словами, назвою статті, ім'ям та прізвищем автора повністю трьома мовами
(українською, російською та англійською);
відомості про автора (прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання,
посада, місце роботи, адреса, контактні телефони, адреса електронної скриньки, назва
країни (для іноземних авторів);
витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендаціє» статті до друку та рецензія
наукового керівника або іншого фахівця у певній галузі знань, який має науковий
ступінь або вчене звання (обов'язково подають лише аспіранти та здобувачі);
файл з бібліографічним описом статті,
який використовується спеціалістами
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського для створення зведеного
електронного каталогу публікацій з усіх наукових фахових видань (приклад заповнення
наведено на: ЬКр://\лллл/у.есопа.а1.иа/депегаІ/ору5.р<ії);
інформація про кількість примірників та необхідність поштової пересилки;
електронний варіант перерахованих вище матеріалів на СО диску (або переслати
електронною поштою), виконаний у редакторі МЗ \Л/ог«Л (формат гМ).

До друку у збірнику приймаються статті, які згідно з вимогами постанови президії ВАК
України від 10 лютого 1999 р. N2 1-02/3 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію» (Бюлетень ВАК України. 2003. - № 1. - С. 2) містять такі необхідні елементи:
1. Вступ, який включає:
- загальну постановку проблеми та її зв'язок із важливими науковими або
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї
проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані
джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячена стаття, актуальність проблеми.
2. Формулювання мети статті та завдань.
3. Виклад основного матеріалу статті з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів.
4. Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Технічні вимоги до статті:
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Формат сторінки - А 4.
У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи
псевдографіки та інші нетекстові символи.
Рекомендований обсяг статті - не менше восьми друкованих сторінок.
Поля зліва, знизу та зверху - 20 мм, справа - 10 мм.
Шрифт - Тітез №\л/ К о т а п (кегель 14), міжрядковий інтервал -1,5.
Абзацний відступ - 1 0 мм.
На першій сторінці статті вказується індекс УДК (зліва), потім справа - вказується
повне ім'я та прізвище автора (індекс УДК, ім'я та прізвище - великими літерами,
шрифт - жирний), в наступних двох рядках - відомості про науковий ступінь та
вчене звання, посаду та місце роботи автора, нижче посередині - назва статті
(великими літерами, шрифт - кегель 16), нижче - анотація (мовою статті курсивом
з абзацу), ключові слова (мовою статті курсивом з абзацу); далі - текст.
Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий
матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1) і
назву (друкується над таблицею посередині жирним курсивом). Ілюстрації також
потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною
ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу).
Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул М5 Едиаііоп
курсивом і нумеруються з правого боку.
Рисунки, виконані у М5 МогсІ, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним
графічним об'єктом.
Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором МісгозоЛ \А/огсІ і
розміщуються посередині.
Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком
«Список літератури» (виконується жирним курсивом, кегель 12, через 1 інтервал).
Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені
ВАК України. - 2009. - № 5. - С. 26-30) та має містити на менше 10 джерел.
Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках,
наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер
джерела в списку літератури, а друга - відповідну сторінку в цьому джерелі; одне
джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.
При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові"
переноси - за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Еп(ег", не
застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "ТаЬ").

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ,
даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, окрім
загальноприйнятих, не допускається. Текст статті автор повинен вичитати та
підписати.
Усі статті проходять обов'язкове рецензування.

•

Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:
оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;

•
•
•
•
•
•
•

тематика статті не відповідає профілю видання;
назва статті не відповідає змісту;
стаття написана на низькому науковому рівні;
матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях;
стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);
матеріал рекламного характеру;
порушена в статті проблема втратила актуальність.
Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті.
Відхилені матеріали не рецензуються.

Усі матеріали просимо до 1 листопада 2011 року подавати на кафедру економічного
аналізу і статистики Тернопільського національного економічного університету (ауд. 2420)
за адресою: Тернопільський національний економічний університет, кафедра
економічного аналізу і статистики, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46009 або
надсилати на електронну скриньку.
Для довідок:
- контактний телефон 0(352) 47-50-50*12309
- електронна скринька - апаІузіз_ІсІеи@уаііоо.сот, таіІ.есопа@дтаіІ.сот
- веб сторінка - НІІр://\ллллл/.есопа.а1.иа/
Організаційний внесок
Часткове фінансування проекту (інформаційне забезпечення та підготовка матеріалів до
друку) здійснюється за рахунок приватного підприємця Боднара В. Я.
Для компенсації витрат на підготовку збірника праць до друку вартість розміщення
однієї сторінки становить ЗО грн.
Опублікований збірник наукових праць буде розісланий за поштовими адресами авторів
(вартість пересилки становить ЗО грн.).
На одну статтю відсилається один авторський екземпляр збірника.
Для отримання додаткових примірників необхідно сплатити їх вартість (70 грн. в
розрахунку за один додатковий примірник).
Переклад (при необхідності) анотації на російську та англійську мови - ЗО грн.
Реквізити для внесення платежу:
ПП Боднар В. Л.
р/р 26006060230543
в Тернопільській філії ВАТ«ПриватБанк», м. Тернопіль
МФО 338783
Ідентифікаційний номер 2128502938
(у графі «Зміст операції» вказати «За поліграфічні послуги щодо підготовки до друку
збірника наукових праць «Економічний аналіз» від
(прізвище, ім'я, по
батькові платника)
(Увага !!! Формулювання змісту операції не змінювати. В іншому випадку - кошти
не будуть прийняті на рахунок).

Сподіваємося на плідну співпрацю!
Редакційна колегія збірника «Економічний аналіз»

