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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСУ ДО ЖУРНАЛУ
1. Мова написання рукопису статті: українська, англійська, російська. У разі подання статті українською або
російською мовами обов’язкове надання перекладу статті англійською мовою (відповідно до п. 2.9. Наказу “Про
затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України” від 17.10.2012 р. № 1111).
2. Рукопис статті подається до редакції у формі:
– файлу рукопису надсилається на електронну адресу редакції nauk_visn@ukr.net у форматі “Автор - Назва
статті”. Рекомендується також надання копій сторінок у форматі Adobe PDF (або інших форматів за попередньої згоди
редакції).
3. Рукопис статті супроводжується:
– зовнішньою рецензією із зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи (без
скорочень), завіреною печаткою;
– англомовним перекладом статті завіреним фахівцем з англійської мови (бюро перекладів або викладачами
англійської мови);
– відомостями про автора (авторів) (завантажити шаблон ви можете на сайті «Наукового вісника Полісся» у
розділі «Правила оформлення та подання рукопису»: )
4. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом
інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти.
5. Форма подання статті:
– обсяг рукопису – 12-24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків), включаючи рисунки та таблиці;
– кількість співавторів – не більше трьох.
– стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Word for Windows® або сумісного редактора;
– рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним розміщенням нумерації в листі;
– формат аркуша – А4 (210×297), орієнтація сторінки – «книжна»; поля: ліворуч – 2,5 см; праворуч – 2,5 см;
зверху – 2,5 см; знизу – 3 см; переплетіння – 0 см; інтервал між рядками – 1,5 пт.; інтервал між абзацами «до»,
«після» – 0 пт; відступи «праворуч», «ліворуч» – 0 пт; відступ першої строчки – 1,27 см;
– рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Положення об’єкта – «в тексті»;
– рисунки, створені у вбудованому у WinWord редакторі рисунків, слід подавати як згруповані об’єкти.
– рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в
якому на них робиться перше посилання в тексті.
6. Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ.
7. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою українською (або мовою статті) та
англійською мовами:
- індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт.) та англійською мовою (UDC);
- ініціали та прізвища авторів у верхньому правому кутку листа українською (або мовою статті) та англійською
мовою (Times New Roman, 14 пт.). Порядок подання: ім’я, по-батькові, прізвище;
- науковий ступінь, вчене звання українською (або мовою статті) та англійською мовою (Times New Roman, 14
пт.). У статті не потрібно вказувати назву факультету або кафедри, де працює автор (або автори);
- порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
- назва статті - великими літерами, по центру українською (або мовою статті) та англійською мовою (Times New
Roman, 14 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви
не ставиться;
- порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
- анотація структурована (1500-2000 знаків) українською (або мовою статті) та англійською мовами (Times New
Roman, 12 пт., курсив); анотацію не потрібно розміщувати на окремому листі. Анотація повинна містити стисле
формулювання змісту статті, не повторювати назву статті. Загальна структура анотації повинна містити:
- актуальність теми дослідження (Urgency of the research);
- постановка проблеми (Target setting);
- аналіз останніх досліджень і публікацій (Actual scientific researches and issues analysis);
- виділення недосліджених частин загальної проблеми (Uninvestigated parts of general matters defining);
- постановка завдання (The research objective);
- викладення основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials);
- висновки відповідно до статті (Conclusions).
- порожній рядок (Times New Roman, 14 пт);
- ключові слова (3-10 слів) українською (або регіональною мовою) та англійською мовами (Times New Roman, 12
пт., курсив);
– актуальність теми дослідження (Times New Roman, 14 пт.);
– постановка проблеми (Times New Roman, 14 пт.);
– аналіз останніх досліджень та публікацій (Times New Roman, 14 пт.);
– виділення недосліджених частин загальної проблеми (Times New Roman, 14 пт.);
– постановка завдання (Times New Roman, 14 пт.);
– виклад основного матеріалу (можливий розподіл на підрозділи) (Times New Roman, 14 пт.);
– висновки відповідно до статті (Times New Roman, 14 пт.);
– порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
– література (Times New Roman, 12 пт., жирний, по центру), обсяг до 10 джерел, детальна інформація щодо
оформлення – п. 7;
– references (Times New Roman, 12 пт., жирний, по центру), обсяг до 10 джерел, детальна інформація щодо
оформлення – п. 8.
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для транслітерації радимо використовувати наступні сервіси:
для укр. мови http://translit.kh.ua (латинка, стандар «Паспортний (КМУ 2010)»;
для рос. мови http://translit-online.ru/pasport.html (транслитерация имени и фамилии для загранпаспорта);
– надійшла стаття до редакції у нижньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.) у форматі (ДД.ММ.РРРР);
- бібліографічний опис для цитування у нижньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.).
7. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку звертання до них у тексті.
Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: «... відомо з [4]. …» або «… розглянуто у [4, С. 203]
…». Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу та
згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
8. Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом
APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний
алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими
літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках.
9. Автор (автори) може бути ознайомлений з коректурою статті. Зміна верстки автором, за виключенням
виправлення помилок, не допускається. Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції протягом двох
днів після її отримання.
10. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія.
11. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії.
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DISTINCTIONS AND FEATURES
OF ISO 9001:2015 STANDARD IMPLEMENTATION
IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND STRATEGIC
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

ВІДМІННОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 В КОНТЕКСТІ
СОЦІАЛЬНОГО ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ

Urgency of the research. In terms of globalization of
business and trade, when even the concept of "crisis"
becomes global, the desire for continued growth and
development becomes the most important and top priority.
Concerning this, questions about more efficient, rational
management, certification, quality management systems,
including the ISO 9001 standard arise lately.
Target setting. The quality and quantity of products are
the most important indicators of the final result of the
enterprise. Therefore, one should keep in mind the strategic
importance of the tasks to be solved such as moral, social
and political aspects not only organizational, managerial,
economic, technical, industrial and consumer aspects of the
problem. The problem of improving quality should be a state
priority.
Actual scientific researches and issues analysis.
Such well-known scientists as A. Glichev, M. Kruglov,
I. Kryzhanivsky, A. Lositsky, T. Korneeva, E. Korotkov,
A. Feigenbaum, G. Taguchi, E. Shilling, H. Wadsworth,
T. Seifi, Y. Rebrin has made a significant contribution to the
development of the theory, methodology and history of
product quality management.
Uninvestigated parts of general matters defining. At
the same time very few of scientific papers highlights the
peculiarities of quality management systems based on the
new version of the ISO 9001:2015 international standard
implementation. New requirements of this standard as well

Актуальність теми дослідження. В умовах
глобалізації бізнесу та торгівлі, коли навіть поняття
«криза» набуває світового характеру, прагнення до
постійного зростання і розвитку стає найбільш
важливим і першочерговим.
У зв’язку з цим, останнім часом, виникають
питання про більш ефективне, раціональне управління,
сертифікацію, системи управління якістю, в тому числі
стандарт ISO 9001.
Постановка проблеми. Якість і кількість продукції
є найважливішими показниками кінцевого результату
діяльності підприємства. Тому слід мати на увазі
стратегічне значення вирішуваних завдань: не тільки
організаційно-управлінські,
економічні,
технічні,
виробничо-споживчі боку проблеми, а й моральні,
соціальні і політичні аспекти. Проблема підвищення
якості повинна стати державним пріоритетом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний
внесок у розвиток теорії, методології та історії
розвитку управління якістю продукції зробили відомі
вчені: А. Глічев, М. Круглов, І.
Крижанівський,
О. Лосицький, Т. Корнєєва, Е. Коротков, А. Фейгенбаум,
Г. Тагуті, E. Шилінг, Х. Вадсвордт, Т. Сейфі, Ю. Ребрін.
Виділення недосліджених частин загальної
проблеми. У той же час недостатньо наукових праць
висвітлюють особливості впровадження систем
управління якістю на основі нової версії міжнародного
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as its differences from the previous version require
researching.
The research objective. To study the features of the
new version of the ISO 9001:2015 international standard,
compare it with the previous edition of ISO 9001:2008 one
and highlight the key differences.
The statement of basic materials. In the article the
peculiarities of implementation of the ISO 9001:2015
standard are considered. A comparative characteristic
between versions of the 2008 standard and 2015 one is
conducted. It is established that the main differences
concern principles of quality management, structure of the
standard, terms and definitions, requirements of the
standard.
Conclusions. The ISO 9001 certificate for the quality
management system does not guarantee the quality of the
product or service provided. Designing and obtaining the
ISO 9001 certificate serves as a kind of trust instrument.
Keywords: ISO 9001:2015; ISO 9001:2008; quality
management system; risk; process.

стандарту ISO 9001:2015. Потребують дослідження
нові вимоги, визначені даним стандартом, а також
його відмінності від попередньої версії.
Постановка завдання. Дослідження особливостей
нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015,
порівняння його з попередньою редакцією ISO 9001:2008
та виділення ключових відмінностей.
Виклад
основного
матеріалу.
У
статті
розглянуто особливості впровадження стандарту ISO
9001: 2015. Проведено порівняльну характеристику між
версіями стандарту 2008 року та 2015 року. Встановлено,
що
основні
відмінності
стосуються:
принципів
менеджменту якості, структури стандарту, термінів та
визначень, вимог стандарту.
Висновки. Сертифікат на систему менеджменту
якості ISO 9001 не гарантує якості виробленої
продукції або наданої послуги. Оформлення та
отримання сертифікату ISO 9001 служить в якості
своєрідного інструменту довіри.
Ключові слова: ISO 9001:2015; ISO 9001:2008;
система управління якістю; ризик; процес.

Актуальність теми дослідження. Підвищення якості продукції в умовах конкурентного середовища є однією з
найбільш важливих і складних завдань для будь-якого виробника товарів і послуг…
Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах основним завданням підприємств є підвищення
конкурентоспроможності на ринку...
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії, методології та історії розвитку
управління якістю продукції зробили відомі вчені…
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час недостатньо наукових праць висвітлюють
особливості впровадження систем управління якістю на основі нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015…
Постановка завдання. Дослідження особливостей нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015, порівняння
його з попередньою редакцією ISO 9001:2008 та виділення ключових відмінностей…
Виклад основного матеріалу. Абревіатура ISO розшифровується як International Organization for Standardization
(Міжнародна Організація по Стандартизації). Це організація, яка є …
Висновок. Основними відмінностями стандарту ISO 9001: 2015 від попередньої версії стандарту стали…
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в українських та міжнародних базах даних
№

Назва БД

Посилання на БД
Українські бази даних

1.
2.
3.
4.

«Джерело» реферативна база
даних
USJ (каталог «Українські наукові журнали»)
Оpen Science in Ukraine
Реферативна
база
даних
«Україніка наукова»

5.

Українська науково-освітня
мережа (УРАН)

6.

Електронний каталог бібліотеки Сумського державного
унiверситету
Наукова бібліотека
ім. М. Максимовича
Наукова періодика України
(База
даних
Національної
бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського)
Одеська національна наукова бібліотека (електронний
каталог)

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14
15.

16.

17.
18.
19.

BASE: Bielefeld Academic
Search Engine (система пошуку наукової інформації)
Emerging Sources Citation
Index (ESCI) пошукової платформи Web of Science
Google Scholar (міжнародна
наукометрична база даних)
Index Copernicus
(польська
наукометрична база даних)
CrossRef (об'єднання видавців
наукових публікацій)
ResearchBib
(міжнародна
мультидисциплинарная база
даних наукових журналів)
Ulrich’s Periodicals Directory
(міжнародна база періодичних
наукових видань)
WorldCat (бібліографічна база
даних)
Каталог сайтов и предприятий Украины и СНГ
РИНЦ (Російський індекс наукового цитування)

з 2015 року;
http://usj.org.ua/content/naukovyy-visnyk-polissya;
http://www.openscience.in.ua/ru/ua-journals;
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN
&S2
1FMT=fullw&S21ALL=%28<.>TJ%3DНауковий%20вісник%20Полісся$<.>%
29&
http://journals.uran.ua/nvp_chntu/issue/archive;
FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR
=20; Бібліотеки України
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=473784;

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1670554;
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21
STN
=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S2
1P0 2=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=nvp;
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:314
570/ Source:default;
Міжнародні бази даних та катлоги
https://www.basesearch.net/Search/Results?lookfor=Науковий+вісник+полісся&type=all&oabo
ost= 1&ling=1&name=&thes=&refid=-dcresen&newsearch=1;
http://science.thomsonreuters.com/cgibin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=24109576;
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3ovnBYsAAAAJ&hl=ru;
http://journals.indexcopernicus.com/++,p24782891,3.html;
http://search.crossref.org/?q=2410-9576;
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2410-9576;

http://ulrichsweb.serialssolutions.com;

http://www.worldcat.org/search?q=scientific+bulletin+of+polissia&qt=results_pa
ge;
http://dir.com.ua/moreinfo.php?recordID=29728;
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54744.
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