
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

1. Текст тез доповідей повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft 

Word та збережений у форматі або *doc, або *docx.   

2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею 

(напр.: Petrenko_Kyrylo.doc).  

3. Обсяг тез: до 5 стор. Текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4  

(297х210 мм), поля – 20 мм; Гарнітура – Time New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  

4. Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [1, c.24], де вказується номер 

використаного джерела та сторінка.  

5. Список використаних джерел подається після основного тексту матеріалів та повинен 

бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису  

 

Приклад оформлення тез доповідей:  

                     

        Іванова Іванна Іванівна,  

к.е.н., доцент, доцент бізнесу та права  

Вінницького інституту Університету «Україна»  

 

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ  

  

Податки є одним із основних джерел наповнення бюджету будь-якого регіону … [1, с.450].  

 

Список використаних джерел:   

1. Петров П. П. Податкова система України / П. П. Петров // Економіка України. – 2016. – № 1.  

– С.105-129.  

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ  

Матеріали обсягом від 10 сторінок (включаючи літературу) повинні містити елементи 

наукової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність.  

Обов’язкові посилання на джерела (до 10-15 джерел) в квадратних дужках. Бібліографічний 

опис оформлюється згідно оновлених вимог ВАК №63 від 26.01.2008. Зноски не допускаються!  

Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) 

обов’язкова рецензія доктора наук.  

Монографія виконується відповідно до науково-дослідної теми з державною реєстрацією 

(0114U001028 «Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого 

навчального закладу»). Монографія видається за науковим та редакційним супроводом 

зарубіжних співорганізаторів. Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер 

(ISBN) та індекс ББК.   

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим 

вимогам оформлення наукових публікацій.  

Матеріали повинні бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з 

розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А5, поля: 2 см – з всіх боків. 

Шрифт тексту: розмір (кегль) – 12; інтервал – 1,0, абзацний відступ – 0,75 см. Перенос слів в тому 

числі і автоматичний не допускається!  

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах. Для 

рисунків і таблиць застосовується гарнітура Times New Roman, 10 кегль, інтервал між рядками – 1, 

чорно-біла гама.   

Математичні формули виконуються у редакторі формул і повинні бути пронумеровані.   

Матеріал підрозділу у монографію має бути структурований таким чином: постановка 

проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, постановка завдання, виклад основного 

матеріалу, висновки.  

 

 

 



 

 

Приклад оформлення частини колективної монографії:  

           

           Іванова Іванна Іванівна,  

к.е.н., доцент, доцент бізнесу та права  

Вінницького інституту Університету «Україна»  

  

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ  
 

Податки є одним із основних джерел наповнення бюджету будь-якого регіону … [1, с.450].  

 

Список використаних джерел:   

1. Петров П. П. Податкова система України / П. П. Петров // Економіка України. – 2016. – № 1. 

– С.105-129.  

ВИМОГИ ДО СТАТТІ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ 

Матеріали обсягом 8-12 сторінок (включаючи літературу) повинні містити елементи наукової 

новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність.  

Матеріали повинні бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з 

розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4, поля: 2 см – з всіх боків. 

Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см. Перенос слів в тому 

числі і автоматичний не допускається! Мова публікації – українська та англійська.  

На першому рядку у лівому куті – шифр УДК (шрифт напівжирний).  

У наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними 

літерами).  

Через один рядок після назви у правому куті – ініціали та прізвище автора великими 

напівжирними літерами.  

Через один рядок – основний текст статті. Структура 

статті:  

1. Вступ повинен містити:  

- постановку проблеми в загальному вигляді;  

- зв'язок роботи з важливими науковими чи практичними завданнями;  

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано рішення вказаної 

проблеми і на які опирається автор.  

2. Мета статті:  

- формулювання мети статті або постановки завдання;  

- автор також може включати у матеріал опис дослідницьких прийомів, методів, 

об’єкту, предмету дослідження тощо.  

3. Результати дослідження:  

- виклад основного матеріалу дослідження;  

- повне обґрунтування отриманих наукових результатів.  

4. Висновки:  

- висновки з даного дослідження;  

- доцільні напрямки подальших розробок.  

Посилання у тексті оформляти за зразком: [3, с.15], де перша цифра – номер джерела в 

загальному списку літератури, друга – цитована сторінка. Список літератури оформляти в 

алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва «Список використаних джерел» 

друкується через один рядок після основного тексту.  

До статті на окремому аркуші додається анотація до статті українською, російською та 

англійською мовами (шість рядків для анотації на російській та українській мові, 1-1,5 сторінки для 

анотації на англійській мові).  

 


