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ПОЛОЖЕННЯ
про публікацію та реєстрацію препринтних видань в ДВНЗ «Українська
академія банківської справи Національного Банку України»

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Препринт – документ, що містить матеріали попереднього характеру,
опублікований до виходу у світ видання, у якому вони можуть бути вміщені.
Препринт розсилається обмеженому колу осіб для попередньої оцінки. Цей
різновид документа посідає проміжне місце між опублікованими й
неопублікованими документами.
1.2. Згідно з статтею 12.3 Державного стандарту ДСТУ 3017-95 препринт
визначено як: «Наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які
публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають бути вміщені»
2.

ПРИНЦИПИ ПУБЛІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ПРЕПРИНТНИХ ВИДАНЬ

2.1 Препринти видаються у виконанні серій українською, російською та
англійською мовами. При їх нумерації вказуються: назва ДВНЗ «Українська
академія банківської справи Національного Банку України» (надалі – Академія)
− (UABS); номер серії (відповідає конкретному структурному підрозділу
Академії – Севастопольський інститут банківської справи (надалі – Інститут),
кафедра Академії; рік видання; порядковий номер в рамках року. Наприклад «UABS FIN/2011/001». При виданні препринта на російській або англійській
мові в нумерацію додається відповідна вказівка, наприклад «UABS
FIN/2011/001 Eng/Рос». Символи структурних підрозділів наведені в Додатку 1.
2.2 Персональну відповідальність за якість оформлення препринтів несе
керівник серії – директор Інституту, завідувач кафедрою. Рекомендує
препринтне видання до друку кафедра після розгляду даного питання на своєму
засіданні.
2.3 Керівник серії організує роботу по підготовці препринтів до видання та
до розміщення останніх на офіційному сайті Академії (сайті наукової
бібліотеки та у інституційному репозитарії). Коректура, звірка та тиражування
препринтів відбувається в структурному підрозділі Академії (Інституті,

кафедрі). Подальша коректура не передбачається. Обсяг препринту не повинен
перевищувати 2 друкованих аркушів. Препринт видається у кількості 5
примірників (1 прим. – бібліотека Академії, 1 – бібліотека Інституту, 2 –
кафедра, 1 – науково-дослідний центр Академії).
2.4 Студенти та аспіранти надають до розгляду та друку рукописи препринтів
на профільні кафедри (кафедри прикріплення). Для захисту кваліфікаційної
роботи на здобуття ступеню магістра опублікування препринтного видання є
обов’язковим починаючи з 2012-2013 навчального року.
2.5 Тексти препринтів оформляються в уніфікованому вигляді з наступними
вимогами: формат А4; інтервал 1,0; розмір шрифту – 14; гарнітура – Тіmes
New Roman; поля – ліве 30 мм, верхнє, нижнє, праве – 20 мм. Прізвища
авторів друкуються жирним шрифтом, вказується науковий ступінь та наукове
звання автора. Нижче вказується місце роботи (студентська група) автора
курсивом. Нижче друкується назва матеріалу жирним шрифтом. Скріплення
листків препринту здійснюється за допомогою степлера. Зразок оформлення
титульної сторінки надано в Додатку 2.

Додаток 1

Символи структурних підрозділів в номерах серій
для публікацій препринтних видань

1. Кафедра банківської справи – BS
2. Кафедра економічної кібернетики –EK
3. Кафедра міжнародної економіки – ME
4. Кафедра теоретичної і прикладної економіки – TРE
5. Кафедра іноземних мов – IM
6. Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту – BO
7. Кафедра фінансів – FIN
8. Кафедра менеджменту –MEN
9. Кафедра вищої математики та інформатики – VM
10.Кафедра фізичного виховання – FV
11.Кафедра державно – правових дисциплін – DP
12.Кафедра цивільно – правових дисциплін та банківського права – CP
13.Кафедра кримінально – правових дисциплін – KP
14.Кафедра соціально – гуманітарних дисциплін – SG
15.Севастопольський інститут банківської справи – SEV

Додаток 2

Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи
Національного Банку України»
Препринт серії № _______________________

_________________________________
(Автор(и))
(наукова ступінь, вчене звання, посада або студентська група)

_________________________________
( Назва матеріалу)

