
 

 

До уваги авторів наукового журналу 
«Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ: 

1. На окремому аркуші подаються дані про автора: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, мі-
сце роботи, адреса, номер телефону для зв’язку. 

2. Надається рецензія наукового керівника (фахівця-науковця з даного наукового напрямку –  
доктора наук або виписка із засідання кафедри, відділу тощо). 

3. УДК. 
4. Коротка анотація (300-700 знаків), а також назва статті, ПІБ, науковий ступінь і місце роботи  

автора українською та англійською мовами. 
5. Висвітлення проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із науково-практичними завданнями. 
6. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядається Ваша проблематика (увага!  

Здійснити не перерахунок авторів чи їхніх публікацій, а саме аналіз – що зроблено у науці, 
що ні, у чому праві чи неправі науковці, розглядаючи відповідну проблематику і т.д.)  
і зазначити, які проблеми не вирішені (або вирішені хибно). 

7. Сформулювати мету статті й аргументувати актуальність поставленого Вами завдання. 
8. Виклад основного матеріалу. 
9. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даній темі. 
10. Література (використані джерела) – не менше 10 позицій. Обов’язково – найновіші  

дослідження з Вашої проблематики, враховуючи нові вимоги до бібліографічного опису. 
ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

1. Подається у 2-х варіантах: у друкованому вигляді і на електронному носії (дискета, лазерний диск). 
2. Матеріали набрані у редакторі Microsoft Word у форматі *.doc (не *.rtf чи *.docx!), шрифт – лише 

Times New Roman. 
3. Малюнки, рисунки, таблиці, формули тощо – лише створені у редакторі Microsoft Office. 
4. Формат: 14 кегль, 1,5 інтервали між рядками, нижнє, праве й верхнє поля: 2 см, ліве – 2,5 см. 
5. Орієнтація сторінки – лише книжкова! 
6. Обсяг статті – не менше 10 сторінок. 
7. Примітки оформляються як зноски (у кінці кожної сторінки). Література розміщується в кінці 

статті, посилання на неї в тексті – у квадратних дужках із зазначенням номера джерела/джерел у 
списку, за потреби – сторінки (приклад: [3], [3, с. 284], [3; 5], [3; 5, с. 184], [3, с. 284; 5, с. 184]). 

 
Увага! По завершенні написання статті прохання обов’язково її повністю перечитати  

для усунення можливих похибок і технічних неточностей! 
 

Без дотримання зазначених вимог статті до друку не прийматимуться. 
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