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Оголошується набір статей в  

Науковий вісник Чернівецького університету, серія «Економіка» 

 
Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними 

проблемами економічної теорії, менеджменту, маркетингу, фінансів, економіко-

математичного моделювання, обліку й аудиту, міжнародної економіки дає змогу науковій 

громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів. 

Науковий вісник Чернівецького університету, серія «Економіка», який внесено до 

Переліку наукових фахових видань України згідно постанови президії ВАК України від 14 

квітня 2010 р. № 1-05/3 (Бюлетень ВАК України, № 5, 2010, ст. 10). 

До друку у збірнику приймаються статті, які згідно з вимогами постанови ВАК України 

від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків 

ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2) містять такі необхідні 

елементи: 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та 

практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 

проблеми і на які спирається автор; 

 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; 

 формулювання цілей статті (постановка завдання); 

 викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

результатів; 

 висновки та перспективи подальших досліджень. 

Мова збірника українська. 

Для участі у формуванні збірника наукових праць необхідно подати: 

 електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених нижче технічних вимог, 

виконаний у редакторі MS Word; 

 електронну копію витягу з протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку 

або рецензію наукового керівника або іншого фахівця у певній галузі знань, який має 

науковий ступінь доктора економічних наук (обов’язково подають аспіранти та здобувачі); 

 відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада, місце роботи, адреса, контактні телефони, адреса електронної скриньки); 

 електронну копію платіжних документів (оплата здійснюється лише після прийняття 

позитивного рішення щодо друку статті). 

Пакет перерахованих вище матеріалів просимо надсилати на електронну скриньку: 

visnyk_econ@ukr.net. 

Для часткової компенсації витрат на підготовку збірника праць до друку вартість 

розміщення однієї сторінки становить 30 грн.(для працівників ЧНУ – 20 грн.) 

Реквізити для поштового переказу оплати за друк статті: 

Саєнко Олександр Сергійович 

вул. Першотравнева, б.17, кв.2 

Чернівці, 58001 

Призначення платежу: організаційний внесок за друк статті  

 
Контактна адреса редколегії вісника: 

Саєнко Олександр Сергійович 

Економічний факультет 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федькович 

вул. Кафедральна, 2, Чернівці, 58002



Технічні вимоги 

Рукопис (не менше 8 сторінок) починається з індексу УДК (Тіmes New Roman Суг, 14 

пт, жирний) у лівому верхньому кутку аркуша. 

Через один інтервал після авторського знака © посередині сторінки вказується 

прізвище та ініціали автора з вказівкою року (через кому). У наступному рядку також 

посередині сторінки вказується повна назва організації та місто, де виконується робота 

(Тіmes New Roman Суг, 14 пт, жирний, міжрядковий інтервал - 1). 

Через один інтервал ПРОПИСНИМИ літерами по центру (Тіmes New Roman Суг, 14 

пт, жирний, міжрядковий інтервал - 1) вказується НАЗВА РОБОТИ. 

Далі через один інтервал подається анотація українською мовою до 100 слів, а з 

наступного рядочка подаються 3-10 ключових слів (Тіmes New Roman Суг, 12 пт, курсив, 

міжрядковий інтервал - 1). 

Через один інтервал подається основний текст статті, який починається з абзацного 

відступу 1,25 см, Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1.  

Після основного тексту, через один інтервал після заголовку Список літератури (Тіmes 

New Roman Суг, 12 пт, жирний, міжрядковий інтервал - 1), подається перелік використаних 

джерел у порядку згадування (цитування) (Тіmes New Roman Суг, 12 пт, міжрядковий інтервал 

- 1). Відомості про джерела, внесені до списку, необхідно давати відповідно до вимог 

стандартів. На кожну позицію джерел у основному тексті має бути посилання, зроблене за 

стандартними вимогами, наприклад: [2], [3; 7], [І-5], [3, с. 145]. 

Після списку літератури через два інтервали подається анотація до статті російською та 

англійською мовами. Слово Аннотация, Summary посередині (Тіmes New Roman Суг, 12 пт, 

жирний). У наступному рядку з вирівнюванням по правому краю російською та англійською 

мовами зазначається ім'я та прізвище автора (Тітеs New Rотап Суr, 12 пт, курсив, нежирний). 

У наступному рядку ПРОПИСНИМИ літерами російською та англійською мовами 

подається назва статті (Times New Roman Суг, 12 пт, жирний, ПРОПИСНІ), після якої 

через один інтервал подається сама анотація (Тіmes New Roman Суг, 12 пт, курсив, 

міжрядковий інтервал - 1). 

Текст статті не повинен містити переноси. 

Усі поля по 2 см. Сторінки не нумеруються. 

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, 

цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, окрім 

загальноприйнятих, не допускається. 

Усі статті проходять обов’язкове рецензування.  

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 публікувалась раніше в інших виданнях; 

 стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат); 

 матеріал рекламного характеру. 

Редколегія залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті. 

Усі матеріали просимо до 15 березня 2013 року надсилати на електронну скриньку. 

 

Запрошуємо Вас до плідної та творчої співпраці ! 
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МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВХОДЖЕННЯ  

БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ФІНАНСОВИЙ РИНОК 
 

В статті досліджуються методи банківського нагляду, що застосовуються для регулювання 

входження банківських установ на фінансовий ринок… 

Ключові слова: банківський нагляд, вступний контроль, реєстрація банків, ліцензування 

банків, Базельський комітет з питань банківського нагляду. 

 

Розглядаючи сутність капіталу, насамперед необхідно відзначити, що це вартість, 

яка в результаті процесу виробництва створює додаткову вартість [1, с. 23; 2, с. 15].  

 

Таблиця 1 

Обсяг банківських послуг 

№ п/п Назва послуги Частка в загальному обсязі 
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Рис. 4. Динаміка валового зовнішнього боргу України [5] 

 
Список літератури 

1. Директива Європейського Парламенту та Ради  2000/12/ЄС від 12.07.2000 р. щодо започаткування 

діяльності кредитних установ та її ведення [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.uazakon.com/big/text752/pg6.htm  

 
 

Аннотация 

И. И. Иванов 

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВХОЖДЕНИЯ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

Исследуются методы банковского надзора, которые применяются для регулирования 

вхождения банковских учреждений на финансовый рынок.  

Ключевые слова: банковский надзор, вступительный контроль, регистрация банков, 

лицензирование банков, Базельский комитет по вопросам банковского надзора. 

 

Summary 

Ivan Ivanov 

METHODS OF ADJUSTING OF INCLUDING OF BANK INSTITUTIONS ARE 

TO THE FINANCIAL MARKET 

The methods of bank supervision, which are used for adjusting of including of bank institutions to the 

financial market, are probed in the article.  

Keywords: bank supervision, introductory control, registration of banks, licensing of banks, Basel 

committee of bank supervision. 



 


