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Під час підготовки матеріалів потрібно дотримуватись таких вимог: 

 

1. Стаття повинна відповідати тематичній спрямованості збірника та 

вимогам ВАК України 

. 

2. Матеріали подаються в електронному форматі та в роздрукованому 

вигляді, набрані в текстовому редакторі MS WORD. 

3. Обсяг статті повинен становити не менш, як 7, але і не більше 16 

сторінок формату А-4, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5, 

усі поля по 2 см, відступ одинарний. Не користуватись кнопкою табуляції! 

4. На початку статті обов’язково вказати УДК та дані про автора 

(співавторів): прізвище (повністю), ім’я та по батькові (ініціали), науковий 

ступінь, вчене звання, назву установи, місто. 

5. На окремому листку потрібно подати відомості про автора 

(співавторів): телефон, e-mail, домашню адресу, на яку згодом буде надіслано 

науковий вісник. 

6. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у текстовому редакторі MS 

WORD у межах формату А-4 (з полями 2 см), мати порядковий номер та 

тематичний заголовок. Розмір шрифту для набору інформації у таблицях має 

бути не менш, як 10 кегля. 

7. Посилання на джерела інформації – обов’язкові. Джерела подаються в 

кінці статті і оформляються згідно з новими вимогами ВАК до бібліографічних 

описів. Їх кількість повинна бути не меншою 7–9. 

8. До статті додаються анотації та ключові слова трьома мовами: 

українською, російською та англійською (не машинний переклад). Анотація 

повинна складати не менше 7-8 рядків і акцентувати увагу не на переліку 

розглянутих питань, а на розв’язаних задачах і досягнутих результатах. 

9. До статті також додається витяг із протоколу засідання кафедри про 

рекомендацію статті до друку у фаховому виданні, а для аспірантів та 

здобувачів обов’язковою є ще і рецензія кандидата або доктора наук. 

                                                 

 У науковій статті повинні бути зазначені такі елементи: постановка проблеми, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, постановка завдання, виклад основного матеріалу дослідження, висновки і 

перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

 



10. Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті 

термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення 

слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається. Текст статті 

автор повинен вичитати та підписати. Усі статті проходять обов’язкове 

рецензування. Пріоритет надаватиметься статтям, висновки яких підкріплюються 

використанням сучасних методів економіко-матиматичного та комп’ютерного 

моделювання. Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:  

- оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;  

- тематика статті не відповідає профілю видання;  

- назва статті не відповідає змісту;  

- стаття написана на низькому науковому рівні;  

- матеріали повністю або частково публікувались раніше в інших виданнях; 

- стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат);  

- матеріал рекламного характеру;  

- порушена в статті проблема втратила актуальність. 

Редакція залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати 

назву статті. Відхилені матеріали не рецензуються. 

11. Оплата здійснюється після підтвердження редакційною колегією 

прийняття статті до друку (електронною поштою) з розрахунку 25 грн за 

одну сторінку друкованого тексту. Платіжні реквізити: код 33173659 Р/Р 

31252272210039 УДК в Чернівецькій обл., м. Чернівці, МФО 856135. 

Призначення платежу: «За друк статті». Отримувач платежу: Буковинський 

державний фінансово-економічний університет. 

Статті надсилати до 20 квітня 2013 року за адресою: 58000, м. Чернівці, 

вул. М. Штерна, 1, Буковинський державний фінансово-економічний 

університет, тел. (0372) 52-36-97,     E-mail: naukviddil@gmail.com  
 

Прохання оформляти наукові статті за поданим зразком! 
  Зразок оформлення статті 
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Постановка проблеми. (набирається саме словосполучення п/ж., а текст – 

світлим) 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Всі зазначені автори повинні бути у списку використаних джерел!!! 

Постановка завдання. 

Виклад основного матеріалу. 

Таблиця 1 

Результативність бюджетного контролю Рахункової палати, 

Державної контрольно-ревізійної служби, Держказначейства 

України за 2008–2009 рр., млрд грн 
№ 

з/п 
Назва контролюючих органів 2008 2009 

Відхилення 

+, - % 

1 Рахункова палата України 19,1 36,2 17,1 89,5 

2 Державна контрольно-ревізійна 

служба 
3,7 3,4 -0,3 -8,1 

3 Державне казначейство України 7,9 4,9 -3,0 -38,0 

 Всього 30,7 44,5 13,8 45,0 

 

 
 

Рис. 1. Класифікація податкових перевірок [7]. 

 

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
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