
Науковий вісник Ужгородського університету 2011 

 314 

ДО УВАГИ АВТОРІВ СТАТЕЙ! 

 

Вимоги до оформлення статей у „Віснику Ужгородського університету. Серія „Економіка" 
Статті публікуються українською, роботи іноземних авторів - англійською мовами. 
На першій сторінці вказуються УДК, назва статті, імена авторів (повністю прізвище, ім'я, по батькові), науковий ступінь та 
звання, посада та повна назва місця роботи, місто, країна (для іноземних авторів), контактні телефони та електронні адреси, 
наприклад: 
УДК 327345(223)+ 342.553(576) 
ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 
Попов Михайло Іванович, к.е.н., доцент кафедри економіки Київського університету, тел. (044)517-95-1, е-таil:  

Після назви статті та імен авторів наводяться анотація статті українською мовою та ключові слова (не більше десяти). 
Анотація повинна бути виконана курсивом, розмір шрифту - 10 рt Іtаlіс Тітеs New Rотап, не менше шести і не більше 
дванадцяти рядків. В анотації акцентується увага на актуальності проблеми, методології та основних результатах дослідження. 

 
Структура статті включає такі пронумеровані розділи (на основі вимог Постанови Президії ВАК 

України від 15.01.2003р. №7-05.1): 
1. Вступ. У вступі: 

- здійснюється постановка проблеми, описується її зв'язок з важливими науковими чи 
практичними завданнями; 
- дається аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 

проблеми і на які спирається автор. Не допускається просте перерахування прізвищ авторів; 
- формулюються невиділені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячена означена 
стаття; 
- детально описується методологія дослідження (наприклад, методи збору інформації, аналізу 

(статистичного, порівняльного, балансового тощо), економіко-математичного моделювання та 
інші). Вказується на особливості методології та основні припущення, якщо вони мають місце. 
При необхідності, що витікає зі специфіки дослідження, методологія та літературний огляд 
можуть виділятися в окремі розділи статті; 

- визначаються цілі роботи, тобто здійснюється постановка завдань, та описується структура 
статті. 

2. Результати дослідження (виклад основного матеріалу, можлива розбивка по розділах). В цих 
розділах описуються та обґрунтовуються отримані результати. 

3. Висновки. У заключній частині здійснюються висновки з даного дослідження та окреслюються 
перспективи і необхідність подальших розвідок у даному напрямі. 

4. Перелік використаних джерел (оформлення відповідно до останніх вимог ВАК). Кожна стаття 
повинна включати аналіз відповідних джерел з тематики роботи. 

5. Анотація англійською мовою. В кінці статті додається анотація англійською мовою та ключові 
слова у такому порядку: автор, назва статті, текст резюме, ключові слова. 

 
До статті слід додати зовнішню рецензію! 

 
Оформлення анотації англійською мовою будується на основі вимог до анотації українською мовою (див. 

вище). У випадку статті, поданої англійською мовою, порядок анотацій зберігається: на початку статті наводиться 
анотація українською, в кінці - англійською мовами. 

Матеріали статті повинні бути представлені як у роздрукованому вигляді (один екземпляр), так і в електронній 
версії Word, шрифт - Тіmеs New Roman, без використання додаткового стильового оформлення, висота букв - 12 рt, 
відстань між рядками - 1.5 комп'ютерного інтервалу. Обсяг статті не менше 7 сторінок і не більше 16 сторінок. Назва 
статті наводиться непрописними літерами, без відступів та абзаців, з інтервалом в один рядок між УДК, назвою та 
іменами авторів. Не використовуйте у статті макроси. Не проставляйте нумерацію сторінок та не застосовуйте функції 
спеціального поділу тексту на сторінки. Не проставляйте додаткових вільних рядків між абзацами, якщо це не мас 
спеціальної мети виділити відповідну думку. Поля на сторінці: зліва, справа, зверху і знизу – 20 мм. Назви і номери 
таблиць проставляються зверху у лівому кутку звичайним шрифтом, наприклад:  

Таблиця 1 Динаміка фондовіддачі (1995-1999 роки) 
Назви і номери рисунків подаються внизу, зліва, також звичайним шрифтом:  
Рис. 2 Класифікація факторів впливу на рівень продуктивності праці 

 
Нумерація рисунків, так само як і таблиць, наскрізна для всієї статті. Елементи рисунків потрібно фіксувати для 

уникнення їх зміщення при роботі з текстом. Таблиці та рисунки необхідно розміщувати після першого згадування в 
тексті. 

Будь-яка інформація чи твердження, які наводяться в статті, у т. ч. табличний матеріал, повинні 
використовуватися з посиланням на джерело її походження. Якщо вони є результатом власного дослідження, їх 
також необхідно супроводжувати відповідними поясненнями щодо методології отримання даних.  

Вимоги до оформлення списку використаних джерел: 
1. Список починається назвою "Перелік використаних джерел", яке проставляється зліва з абзацу. 
2. Перелік посилань подається наскрізною нумерацією в алфавітному порядку перших букв прізвищ авторів або 
назв книг. 
3. У тексті посилання на використані джерела літератури позначаються цифрами в квадратних дужках 

відповідно до нумерації в списку використаних джерел. 
Рисунки і таблиці обов’язково мають бути подані у форматі А-4 окремим файлом, розмір шрифту та надписів – 10.  

Без вказаних вимог статті прийматися не будуть. 

Оплата в розмірі 20 грн. за сторінку формату А-4 проводиться на: 

 р/р 29242825569301, МФО 312378, ОКПО 22104007, беніфеціар: Закарпатське РУ ПриватБанк, 

призначення платежу: картка № 4405351763405081, Надь Н.М., “за друк статті” 

На квитанції обов’язково вказати прізвище автора статті.  

Статтю та квитанцію про оплату надсилати на адресу: 88008, м. Ужгород, пл. Народна,3, Ужгородський 

національний університет, економічний факультет, кім. 44, Гапак Н.М. або на e-mail: visnyk_uzhnu@meta.ua  

Конт. тел. (050) 101-93-39 


