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Додаток 1
Вимоги до оформлення статей, що подаються до ВІсника волинського інституту економіки та менеджменту
Наукові праці приймаються протягом року.
Не приймаються статті, які були раніше опубліковані, подані або знаходяться на рецензуванні в інших журналах. Обсяг статті має бути 6-15 сторінок. Всі сторінки статті повинні бути повними.
Вартість публікації становить 300 гривень (до 8 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком збірника (без ПДВ).
Рукопис статті подається до редакції наступним чином:
	на електронну адресу;

	до рукопису повинна додаватись заявка;
	для авторів статей, які не мають наукового ступеня, обов'язкова рецензія за підписом доктора наук або наукового керівника (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів).

Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути згруповані і розміщені у відповідному місці статті. Орієнтація сторінок – лише книжкова.
 Структура статті: анотація, вступ, основна частина, список використаних джерел.  
Переноси в статті не допускаються.
Анотація друкується з абзацним відступом курсивним шрифтом і повинна містити стисло і точно сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати. Ключові слова виділяються жирним шрифтом.
Основна частина статті повинна відповідати вимогам ВАК України до фахових видань та публікацій і обов’язково вміщувати наступні структурні елементи:
	Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).

	Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор).
	Методика досліджень (виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
	Постановка завдання (формулювання цілей статті).
	Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
	Висновки (висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку). Заголовки структурних елементів основної частини друкують. Кожний елемент (текст) друкують з абзацного відступу в підбір до тексту.
	Список використаних джерел рекомендується подавати в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією (не менше чотирьох джерел).

Правила оформлення та подання рукописів. Рукопис повинен бути оформлений згідно вимог,  ретельно перевірений.
Форматування тексту статті:
у першому рядку ліворуч - індекс УДК (шрифт Cambria , жирний, 13 pt, вирівнювання по лівому краю); 
	Прізвище, ініціали, науковий ступінь, місце роботи автора (без скорочень).  Якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками (шрифт Cambria , жирний [лише ПІБ], 13 pt, вирівнювання по правому краю);
	Назва статті  (шрифт Cambria, жирний, 14 pt, вирівнювання по центру, всі літери прописні);
	Анотація - українською, англійською та російською мовами (шрифт Cambria, курсив, 12 pt, вирівнювання за шириною, без слова анотація);
	Ключові слова: перелік ключових слів (від трьох до десяти); (шрифт Cambria, курсив, 12 pt, вирівнювання за шириною, з словами ключові слова жирним).
	Основний текст - шрифт Cambria, 13 pt, вирівнювання по ширині сторінки; міжрядковий інтервал – 1.15, абзац – 1 см; параметри сторінки: всі поля - 2 см.
	Список використаних джерел (по центру, виділити жирним). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. Оформлення списку використаних джерел має відповідати вимогам державних стандартів, які наведено в Бюлетні ВАК України, №5, 2009 (Форма 23).
Необхідно обов’язково вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань – вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. В основному тексті посилання на джерела записуються в квадратних дужках. Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, повинні бути пронумеровані.
Вимоги до таблиць. Таблиці  нумеруються «Таблиця 1», «Таблиця 2» і т.д.  (вирівнювання по правому краю, шрифт Cambria 13 pt). Назва таблиці вирівнюється по-центру та виділяється жирним. Таблиця вирівнюється по-центру.
Використання графічних зображень. При використанні графічних зображень у статті, вони підписуються «Рис. 1. Назва малюнку», «Рис. 2. Назва малюнку» і т.д.  (вирівнюється по-центру та виділяється жирним, шрифт Cambria 12 pt). Малюнки та схеми виконані за допомогою текстового редактора повинні бути згруповані та чорно-білі. Малюнки виконані за допомогою інших засобів повинні бути чіткими та контрастними. Всі малюнки вирівнюються по-центру. Додатково подаються окремими файлами рисунки.
Зауваження:
У тексті статті можуть бути внесені редакційні виправлення або скорочення під час вичитки коректором.
Автори статті відповідають за правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а також за вміщення в статті даних, що не є предметом відкритої публікації.
В одному номері «Вісника ВІЕМ» може бути опублікована тільки одна стаття автора.

Матеріали оформлені з відхиленням від зазначених вимог будуть повернені авторам на доопрацювання!


Зразок оформлення статті
УДК 334.72
Іваненко О.А., к.е.н.,
Петренко І.Я.
Волинський інститут економіки та менеджменту

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ

У статті розглядаються нові напрями менеджменту - управління корпорацією за критеріями вартості (Value Based Management) та збалансованої системи показників (Balanced Scorecard), пропонуються концептуальні підходи до побудови системи управління та постійного врахування результатів з можливістю оперативного контролю приросту або втрати вартості.
Ключові слова: корпоративне управління, корпорації, VBM-менеджмент, збалансована система показників, оператори сфери телекомунікацій.

In the article new directions of management - management a corporation are examined after the measures of value (Value Based Management) and balanced system of indexes (Balanced Scorecard), the conceptual going is offered near the construction of control system and permanent account of results with a traceability or loss of cost increase.
Keywords: corporate management, corporations, vbm-management, balanced system of indexes, operators of sphere of telecommunications.

В статье рассматриваются новые направления менеджмента - управление корпорацией за критериями стоимости (Value Based Management) и сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard), предлагаются концептуальные подходы к построению системы управления и постоянного учета результатов с возможностью оперативного контроля прироста или потери стоимости.
Ключевые слова: корпоративное управление, корпорации, vbm-менеджмент, сбалансированная система показателей, операторы сферы телекоммуникаций.
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