
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ 
 

 «Вісник соціально-економічних досліджень» 
 

До друку будуть прийматися лише наукові статті, що оформлені відповідно до 
п.3 Постанови президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року «Про 
підвищення вимог до фахових видань внесених до переліків ВАК України», із 
врахуванням та виділенням жирним шрифтом таких складових: 
1. Постановка проблеми у загальному вигляді. 
2. Аналіз досліджень і публікацій останніх років. 
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
4. Постановка завдання. 
5. Виклад основного матеріалу дослідження. 
6. Висновки і перспективи подальших розробок. 

Література, яка використана в статті, подається обов’язково з зазначенням 
сторінок. Посилання на літературу наводиться у тексті в квадратних дужках (напр. 
[2,c.37], де 2 – джерело за списком літератури, стор. 37) відповідно з порядком 
використання у тексті. Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно 
вимогам ВАКу (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р., форма 23).  

Обсяг статті разом з анотаціями має становити 5-8 повних сторінок. 
Мова статті – тільки українська, анотацій – українська та англійська. Текст 

анотацій 8-10 рядків. 
Сторінки не нумеруються. 
Стаття подається у формі редактора MS WORD (7.0 чи 8.0) в електронному 

вигляді на диску та друкованому вигляді (1 примірник) у відповідності до вимог та 
зразку. 

Формат аркуша – А4, розміри полів по 2 см. Текст набирається шрифтами 
гарнітури Times New Roman, розмір – 12 pt, міжрядковий інтервал – одинарний. 
Червоний рядок абзаців формується шляхом вказування параметра: відступ 1,27. 
Схеми і малюнки мають бути згруповані. Формули набрані у редакторі Microsoft 
Equation 3.0. 

Електронний варіант статті зберігається у форматі *.doc, який має бути названий 
за прізвищем автора (авторів). 

Назва статті друкується великими літерами та розміщується по центру сторінки 
(розмір шрифту 14, жирний).  

Вище заголовка на 2 інтервали 12 шрифтом: зліва – УДК (розмір шрифту 
14 нежирний), справа – прізвище та ініціали автора (авторів) друкуються малими 
літерами (шрифт 14 – жирний). Нижче назва статті через 2 інтервали 
12 шрифтом друкуються анотації у 2 колонки: зліва – українською мовою, справа – 
англійською. Інтервал між колонками – 1 см. 

Матеріали з використанням комп’ютерного перекладу не приймаються. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зразок оформлення статті  
 
 

УДК:339.138:336.531.2                 Петренко В.В. 
           
          2 інтервали 12 шр. 

 
МАРКЕТИНГ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

          2 інтервали 12 шр. 
 

У статті викладено аргументи на користь 
доцільності й застосовності культури 
маркетингу на фінансовому ринку і його 
секторах. Обґрунтовано і рекомендовано 
значущі фактори й відповідні критерії 
стратегічної сегментації контингенту 
інвесторів-покупців цінних паперів на 
фондовому ринку України.                       

Arguments are expounded on a benefit to 
expedience and applicability marketing 
cultures are on financial market and his 
sectors. Meaningful factors are recommended 
and proper criteria of strategic segmentations 
of contingent of investors- buyers of securities 
on to the fund market of Ukraine. 

           
         2 інтервали 12 шр. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Виникнення поняття «фінансовий 

маркетинг» обумовлено розширенням можливостей маркетингового мислення, 
проникненням маркетингових концепцій у підприємницькі сфери за межами товарного 
ринку…. Еволюція концепцій і розширення сфер застосування маркетингу, охопила з 50-х 
років галузі споживчих товарів, потім – промислових товарів, некомерційну й суспільну 
сфери, сфери послуг і взаємин [1,с.9].  

 
 

Для опублікування статті автору необхідно подати до редакції збірника: 
1. Витяг з протоколу засідання кафедри з обґрунтуванням наукового рівня статті та 

відповідності вимогам ВАКу. 
2. Відомості про автора. 
3. Рецензія (за підписом доктора наук). 

У разі позитивної рецензії Вам необхідно перевести кошти на рахунок 
університету, а копію чеку надіслати на адресу редколегії.  

Плату за публікацію статті надсилати до Одеського державного економічного 
університету, Банк ГУ ДКУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 02071079, 
р/р 31254273210441. 

Матеріали подаються до координаційно-інформаційного відділу (2-й корпус, 
вул. Гоголя, 18, ауд. 110, тел. 777-89-16, e-mail: sbornik.odeu@oseu.edu.ua). 

Статті повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та 
орфографії, відповідальність за зміст несуть автори. 

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування наданої 
статті без узгодження з автором та право відхилення статті, яка виконана та 
оформлена з порушенням вимог ВАК та вимог оргкомітету до написання та 
оформлення статей.  

 
Проректор з наукової роботи      А.І. Ковальов 
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