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ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ТЕНДЕНЦІЇ
ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE AND ITS TRENDS
Анотація. Текст, текст, текст, текст, текст. (мінімум 3-5 речень)
Ключові слова: текст, текст, текст, текст, текст.
Аннотация. Текст, текст, текст, текст, текст. (минимум 3-5 предложений)
Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст.
Summary. Текст, текст, текст, текст, текст. (at least 3-5 sentences)
Key words: текст, текст, текст, текст, текст.
Постановка проблеми. Визначальним фактором у формуванні кадрової політики є державна кадрова політика.
Трансформаційні процеси, які відбуваються сьогодні в усіх сферах суспільного життя України, потреба в
забезпеченні сталого розвитку вимагають від українського суспільства і держави в цілому нових підходів і
методів, щодо формування і розвитку кадрового потенціалу [1, c. 10].
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає в ... .
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки.
Література:
1. Олуйко В. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток: монографія / В. Олуйко, − М. : Світ, 2001. − 221 с.

У статті повинні міститися (з виділенням у тексті) такі елементи:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується
дана стаття;
• формулювання цілей статті (постановка завдання)
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Відповідальність за вміст матеріалу несе автор.
Статті не підлягають додатковому редагуванню, тому вони повинні бути перевірені перед відправкою
Оргкомітету.
При грубих порушеннях правил оформлення стаття не публікується і публікаційний внесок не
повертається.
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