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ДО УВАГИ АВТОРІВ! 

Вимоги до оформлення та подання матеріалів 
 

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Відповідно до Постанови 

Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліків ВАК України” розділи статей повинні розпочинатися 

такими назвами: 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Цілі статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. 

Висновки. 

Назви вказувати шрифтом Times New Roman Cyr жирний розміром 12 пт з одинарним 

міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.  

Стаття подається українською, російською, англійською, польською або німецькою мовами.  

Стаття повинна бути набрана у форматі А4. Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті 

не менше 4 сторінок і не більше 10 сторінок. 

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 2,5 см.  

Шапка статті: індекс УДК, прізвища та ініціали авторів (на українській, російській та 

англійській мові), науковий ступінь, звання, посада, назва організації - набираються з нового рядка 

шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і 

вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, 

набирається літерами шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з напівжирним виділенням і 

вирівнюється по центру. 

Анотація на українській, російській та англійській мовах розміщується на 1 см. нижче назви 

статті, виконуються шрифтом Times New Roman Cyr розміром 10 пт з одинарним міжрядковим 

інтервалом і вирівнюється по ширині. Звертаємо вашу увагу, що у статті анотації на усіх мовах 

повинні бути ідентичні за змістом.  

Крім того, з метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог 

МОНмолодьспорту України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.) з 1.06.2014 р. подані авторами статті 

повинні супроводжуватись розширеною англомовною анотацією, поданою окремим 

документом. Анотація повинна містити не менше 300 слів, об’єднаних у логічні речення (що 

еквівалентно одній сторінці А 4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу). 

Основний текст розміщується на 1 см нижче анотації, набирається з абзацного відступу 1 см 

шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і 

вирівнюється по ширині. 

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS Word. Формула вирівнюється по 

центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка. 

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи 

підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації 

необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними. 

Таблиці розташовувати по тексту. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) 

вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити  назву таблиці вирівнюючи по центру. 

Список літератури (наявність якої є обов’язково) подається загальним списком в кінці 

рукопису згідно з встановленими вимогами (Бюлетень ВАК України. – 2008. - № 3) через 1 см від 

останнього рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим 

інтервалом і вирівнюється по ширині. 

Обов'язково подати електронний варіант статті на диску CD-RW або електронною поштою.  

Для авторів статей, які не мають наукового ступеня доктора наук, обов’язкова рецензія за 

підписом доктора економічних наук (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів). 

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку. 

Передбачувані періодичність випуску: чотири рази на рік (на початку кварталу).  
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