
Вимоги до оформлення статей  

в електронний журнал  

"Молодіжний економічний вісник  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця" 
 

В електронному журналі "Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця" публіку-

ються статті студентів та аспірантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Статті, які подаються до редакції, не по-

винні бути опубліковані або призначені для публікації в іншому виданні. 

Статті мають відповідати профілю журналу і супроводжуватися переліком авторів та інфор-

мацією про них у вигляді таблиці, де вказуються: назва відповідальної кафедри ХНЕУ ім. С. Кузне-

ця; прізвище, ім'я, по батькові автора; назва статті; вчене звання, науковий ступінь та посада науко-

вого керівника; прізвище, ім'я, по батькові завідувача кафедри; контактна особа та її телефони.  

Ця таблиця має бути підписана завідувачем кафедри і скріплена печаткою. 

До редакції, враховуючи науковий профіль журналу, приймаються статті українською, ро-

сійською та англійською мовами, що дозволяють сформувати уявлення про сучасний стан найбільш 

актуальних проблем економіки. Виклад статті має бути чітким, зрозумілим та змістовним. 
 

Правила оформлення статей: 
назва статті має бути короткою, але інформативною. У назві статті не повинно бути скорочень; 

індекс УДК – зліва під назвою статті; 

прізвище та ініціали автора (авторів – не більше двох) – справа під назвою статті мовою статті; 

анотація – українською, російською та англійською мовами, починаючи з анотації мовою статті 

(25 – 40 слів);  
ключові слова – українською, російською та англійською мовами (3 – 7 слів); 

текст статті – 4 – 6 сторінок з висновками та перспективами подальших досліджень у даному на-

прямі. Стаття повинна бути повністю підготовлена за допомогою редактора Microsoft Office Word. 

Текст статті повинен бути розміщений на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм). Шрифт – 

Arial, кг 14, міжрядковий інтервал – 1,3, поля: ліве – 2,0 см, верхнє – 2,0 см, праве – 2,0 см, нижнє – 

2,0 см. Номер сторінки слід вказувати внизу кожної сторінки оригіналу.  

Текст статті повинен відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р.  

№ 7-05/01 (Бюлетень ВАК України, 2003, № 1) і включати такі елементи (їх назви в тексті 

статті не вказуються): 

 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практич-

ними завданнями;  

 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато вирішення даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвя-

чується означена стаття;  

 формулювання цілей статті (постановка завдання);  

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-

зультатів;  

 висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. 

Текст, усі цифрові дані та матеріали до статті повинні бути ретельно вивірені авторами. Загально-

прийняті терміни, що часто зустрічаються в тексті, слід подавати у вигляді абревіатури, розшифру-

вавши її при першому згадуванні. Схеми і блок-схеми слід розміщувати після першого посилання 

на них у тексті. Усі рисунки і таблиці потрібно супроводжувати назвою. Усі рисунки та схеми 

мають бути оформлені у програмі Microsoft Word або Microsoft Visio. Графіки, гістограми, діаграми 

в Microsoft Excel повинні бути доступними для корегування та надаватися окремим файлом. 

Таблиці у статті потрібно використовувати тільки в тому випадку, якщо вони сприяють стислості 

викладу або інформація не може бути подана у вигляді графіків чи гістограм. Формули слід 

оформляти в редакторі формул Microsoft Equation; 

література – 5 – 10 джерел, що цитуються або використовуються у статті, які повинні бути 

пронумеровані в порядку згадування про них у тексті. Посилання на джерело слід подавати у квад-



ратних дужках, наприклад [1, c. 3–7]. Список літератури потрібно наводити наприкінці статті 

бібліографічним списком джерел мовою оригіналу згідно з ДСТУ ГОСТ 7. 1:2006. 

 

Стаття подається до редакції у двох формах: 

 у вигляді файла на диску CD чи DVD; 

 у вигляді роздрукованого на принтері тексту (друк з одного боку аркуша паперу). 

 

Автори статей та наукові керівники відповідної кафедри відповідають за правильність і точ-

ність даних та фактів, які наводяться, а також за розміщення у статті даних, що не є предметом від-

критої публікації. Відповідальність за якість статті та відсутність у ній плагіату (не більше 20%) 

цілковито покладається на наукового керівника автора статті. 

На останній сторінці рукопису повинні бути особисті підписи автора (авторів), наукового 

керівника, завідувача провідної кафедри, скріплені печаткою. 

Розміщення статті в електронному журналі є платним. 

Реквізити для оплати: 

  
Отримувач 

платежу 
ФОП Лібуркіна Любов Марківна 

Поточний 

рахунок 
26004029496 

Код ЄДРПОУ 2161210120 

Установа 

банку 
ПАТ БАНК Грант, м. Харків 

МФО банку 351607 

Платник _______________________________________ 

Призначення 

платежу 

За публікацію статті в електронному журналі 

"Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця" 

 

У разі передрукування матеріалів посилання на електронний журнал "Молодіжний еконо-

мічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця" є обов'язковим. 

 

 

Редакційна колегія журналу "Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця" споді-

вається на плідну співпрацю з авторами. 

 

 


