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У збірці «Економічні перспективи: Збірник студентських наукових праць» 

публікуються статті, що містять результати студентських наукових досліджень, а також 

огляди з найбільш актуальних проблем економічної теорії, економіки підприємств та 

управління виробництвом, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 

менеджменту, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку, аудиту та 

оподаткування, міжнародної економіки, розміщення продуктивних сил і економіки 

регіонів, математичних методів та інформаційних систем в економіці. 

Статті й огляди, які подаються до редакції, не повинні бути опубліковані або 

призначені для публікації в іншому видавництві. 

Статті повинні відповідати профілю журналу і супроводжуватися довідками про 

авторів (ВНЗ, курс, спеціальність, адреса, електронна адреса та контактний телефон) та 

їх керівників (вказуються прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

місце роботи, посада і контактні телефони). 

До друку приймаються статті обсягом від 4-х сторінок формату А4 з урахуванням 

таблиць і рисунків. 

 

Вимоги до оформлення статей: 

 

Шрифт набору тексту − Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий 

інтервал – 1,5, абзац − 1,25 см. Поля аркуша − по 2,0 см. 

Таблиці і рисунки слід розміщувати після першого посилання на них у тексті. 

Літературні джерела, що використовувалися для написання статті, повинні бути 

пронумеровані в порядку згадування про них у тексті. Посилання на джерело подається в 

квадратних дужках. 

Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним списком джерел 

мовою оригіналу (ДСТУ 8302:2015). 

 

 



Правила оформлення рукопису: 

- індекс УДК − зліва вгорі; 

- назва статті – нижче на рядок, великими літерами, посередині; 

- прізвище автора (авторів) та ініціали − справа під назвою статті; 

- прізвище та ініціали, науковий ступінь, звання наукового керівника; 

- назва ВНЗ; 

- анотація українською мовою (до 5 рядків), ключові слова – 5-7; 

- текст статті (розбивається на наступні логічні блоки з обов’язковим їх 

позначенням: Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Невирішені складові загальної проблеми. Формулювання цілей статті. Виклад основного 

матеріалу дослідження. Висновки); 

- література. 

Текст і всі цифрові дані повинні бути ретельно вивірені авторами. 

Загальноприйняті терміни, що часто зустрічаються в тексті, належить подавати у вигляді 

абревіатури, розшифрувавши її при першому згадуванні. 

У разі оформлення статей не за вказаними вимогами редакція має право відхилити 

статтю до її доопрацювання автором.  

 

Оскільки збірка видається на умовах самоокупності, то за друк статей 

передбачається оплата у розмірі 50 грн. за кожну сторінку. 

Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на картковий рахунок для 

подальшого перерахунку коштів видавцю: 4441114441038864. 

Статтю, довідку про авторів і скан квитанції про оплату за друк статті слід 

надіслати на електронну адресу sheralyona@gmail.com. 

 

Статті для опублікування в збірнику студентських наукових праць «Економічні 

перспективи» (№ 14, том 2) приймаються до 15 листопада 2022 року. 

 

У разі виникнення питань звертатися до відповідального секретаря збірки: 

Шершенюк Олени Миколаївни, к.е.н., доцента кафедри економіки і 

підприємництва ХНАДУ. Тел. (050) 151-30-09. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sheralyona@gmail.com


Приклад оформлення статті!!! 
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Анотація. Стаття призначена для ознайомлення з поняттям інфляції та розгляду 
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