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КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ 

 

УДК вказують у верхньому лівому кутку сторінки. 

Матеріал повинен бути підготовлений: в текстовому редакторі Word і збережений у 

форматі .doc або .docx; шрифт Times New Roman, стиль – звичайний, шрифт – 14 пунктів; 

міжрядковий інтервал – 1,5. Поля сторінки – 20 мм з усіх боків. Табуляція – 1,0 см; в 

таблицях і рисунках шрифт 10-12 пунктів. Рисунки виконуються в чорно-білому 

зображенні і дублюються окремими файлами; формули набирають засобами текстового 

редактора; таблиці приводять у тексті вертикально. 

Обсяг наукових статей – не менше 7 сторінок компʼютерного тексту; мова видання 

– українська, російська або англійська; всі структурні розділи по тексту мають бути 

виділені жирним шрифтом. Список літератури – не більше 10 позицій, мовами оригіналу. 

Стаття обовʼязково має супроводжуватися зовнішньою рецензією доктора наук, із 

зазначенням посади, місця роботи рецензента, підпис завірений печаткою. 

 

Структура статті 

УДК 

Прізвище І. Б. українською мовою. Назва статті українською мовою 

Рецензент: Прізвище І. Б., вчений ступінь, посада (повністю), місце роботи (заклад вищої 

освіти, кафедра або організація, відділ) 

Відомості про авторів мовою статті: 

Прізвище І. Б. 

науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю) 

E-mail: 

Місце роботи (ЗВО, кафедра або організація, відділ) 

 

Анотація українською мовою (100-200 слів) 

Ключові слова українською мовою (5-10 позицій) 

 

Структура тексту статті: 

1. Постановка проблеми та її звʼязок з важливими науковими і практичними 

завданнями. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. 

3. Формулювання цілей дослідження. 

4. Виклад основних результатів та їх обґрунтування. 

5. Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Список використаної літератури 

 

Прізвище І. Б. англійською мовою. Назва статті англійською мовою 

Розширена анотація англійською мовою (300-400 слів, але не менше 1800 знаків) 

Ключові слова англійською мовою (5-10 позицій) 

Список літератури англійською мовою (References) (BSI – British Standards Institution) 

Статтю, рецензію та скан-копію квитанції про оплату відсилати на  

e-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua 

тел. +38067 948 95 80 

Білошкурський Микола Васильович 

Більш детальну інформацію можна знайти за веб-адресами:  

http://economic-horizons.udpu.org.ua;     http://eh.udpu.edu.ua   
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

 

JEL Classification: should be in the upper left corner of the page. 

Material should be prepared: in Word and saved in the format .doc or .docx; Times New 

Roman font, style – normal, type – 14; line spacing – 1.5. Margins – 20 mm on all sides. Tabs – 

1.0 cm; font 10-12 is used in tables and figures. Figures are executed in black and white and 

duplicated in separate files; formula means of gaining a text editor; tables in the text should be 

vertically. 

The volume of an article is at least 7 pages of computer text; languages of edition – 

Ukrainian, Russian or English; all the structural sections of the text should be in bold. References 

should be no more than 10 positions in the original languages. 

Article manuscript is accompanied by external review, indicating a scientific degree of the 

reviewer, the academic title, position, workplace, verified stamp. 

 

The structure of the article 

JEL Classification: 

Name and surname in Ukrainian. The title of the article is in Ukrainian. 

Scientific supervisorʼs review: Name and surname, scientific degree, position, affiliation 

(educational institution, chair or department). 

 

Information about the author by the language of the article: 

name and surname 

scientific degree, position 

E-mail 

affiliation (educational institution, chair or department) 

 

Name and surname must be in English. The title of the article is in English. 

Abstract in English (300-400 words) 

Keywords in English (5-10 words) 

 

Structure of the article: 

1. The problemʼs setting and its connection with other scientific and practical tasks. 

2. The analyses of resent publications on the theme. 

3. The aim of the article. 

4. The main results and its grounding. 

5. Conclusions and further prospects of the research. 

References (BSI – British Standards Institution) and transliteration if the reference is in 

Cyrillic. 

Abstract in Ukrainian (300-400 words) 

Keywords in Ukrainian (5-10 words) 

 

The article, scientific supervisorʼs review and scanned copy of the payment should be sent to 

e-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua 

phone: +38067 948 95 80 

Mykola V. Biloshkurskyi 

For more information, you may visit the journalʼs web-sites:  

http://economic-horizons.udpu.org.ua;     http://eh.udpu.edu.ua   




