
 
Факультет міжнародної економіки  

 
До проведення наукової студентської конференції буде випущено збірник 

наукових праць. Для участі в студентській науковій конференції необхідно надіслати 
наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України. Всі студенти «магістри» 
обов’язково повинні мати публікацію у збірнику. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 
До друку будуть прийматися лише наукові статті, що оформлені відповідно: 
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.  

Обсяг статті має становити 5-6 повних сторінок. Мова статті – тільки українська, 
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. 

Формат аркуша – А4, розміри полів по 2 см. Текст набирається шрифтами 
гарнітури Times New Roman, розмір – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5. 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 авторів (науковий керівник і студент). 

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

Матеріали з використанням комп’ютерного перекладу не приймаються. 
Для авторів з інших установ плату за публікацію статті надсилати до 

Одеського державного економічного університету, Банк ГУ ДКУ в Одеській області, 
МФО 828011, код ЄДРПОУ 02071079, р/р 31254273210441 (збірник наукових праць 
ФМЕ). 

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

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті, яка виконана та 
оформлена з порушенням вимог ВАК та вимог оргкомітету до написання та 
оформлення статей.  
            
 

Декан ФМЕ                                                                      Беспалов М.В.      


