
Науково-практичний журнал “Світ фінансів” виходить чотири рази на рік, обсягом до 10 

ум. друк. арк. До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. До 

друку подаються роздруковані на папері та збережені на електронному носії матеріали у 

форматі MS Word: 

 стаття українською мовою (обсягом до 20 сторінок тексту, роздрукованого на папері формату 

А4 через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля зліва, знизу та вгорі 20 

мм, справа – 10 мм); 

 коротка анотація (до 8 рядків українською та англійською мовами; а також назва статті 

англійською мовою); 

 відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь і вчене звання; посада; 

місце роботи – українською та англійською мовами; а також адреса і телефон); 

 список використаної літератури, який розміщується після статті під заголовком “Література” 

(бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами 

(див. “Бюлетень ВАК України”. – 2000. – № 2. – С. 61–62.); посилання на літературу слід 

давати в квадратних дужках, наприклад [3, 68; 5, 37], де перша цифра вказує порядковий 

номер джерела у списку літератури, а друга – відповідну сторінку, джерело (зі сторінкою) 

відокремлюється від іншого джерела крапкою з комою); 

 для аспірантів та здобувачів обов’язково додаються: витяг із протоколу засідання кафедри з 

рекомендацією статті для друку і рецензія наукового керівника або іншого фахівця у даній 

галузі знань, який має науковий ступінь чи вчене звання.   

      

Обов’язковою є наявність фотографії автора (у цифровому форматі) 

      

     Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про підвищення вимог 

до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” наукові статті, що подаються до друку, 

повинні містити такі необхідні елементи: 

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

практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми, і на 

які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячена стаття; 

 формулювання цілей статті (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 

 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку. 

     Автори відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. 

Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається. Текст статті автор 

повинен вичитати й завізувати, сторінки – пронумерувати. 

     Матеріали оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає. Усі статті 

проходять обов’язкове рецензування. Запрошуємо до творчої співпраці. 

 


