
Автори, які опублікують свою статтю у Випуску № 53/2022 на загальних 
умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість двічі до 

кінця 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок в одному з наступних 
номерів видання. Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей 

складний час! 
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Оголошується набір наукових статей до Випуску 

№ 53/2022 фахового наукового журналу 

«Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 
 

Набір триває включно до 30 грудня 2022 р. 
 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки  

України № 409 від 17 березня 2020 р. (Додаток № 1) 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: «Економіка і менеджмент» 

було включено до Переліку наукових фахових 

видань України (категорія «Б»). 

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ: 
 

Для опублікування статті у № 53/2022 до 30 грудня 2022 року  

на електронну пошту editor@vestnik-econom.mgu.od.ua необхідно направити: 
 

➢ наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;  

➢ інформаційну довідку про автора, заповнену on-line; 

➢ підтвердження оплати редакційного внеску. Оплата внеску здійснюється 

лише після отримання повідомлення щодо рекомендації статті до публікації. 
 

ДОДАТКОВІ УМОВИ: 

Вартість публікації становить 1100 гривень (12 сторінок включно). Кожна 

додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний 

внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і 

редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної 

версії. 

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник 

журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно 

сплатити додатково до публікаційного внеску. 
 

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 10 лютого 2023 р. 
 

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які 

замовлять друкований примірник, до 28 лютого 2023 р. 
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ: 
➢ Наукові статті мають містити такі необхідні елементи, які виділяються 

напівжирним шрифтом:  
• постановка проблеми; 
• аналіз останніх досліджень і публікацій; 
• формування мети статті; 
• виклад основного матеріалу дослідження; 
• висновки. 

ВАЖЛИВО! У розділі «Аналіз останніх досліджень та публікацій» 
наводяться всі значущі публікації, що мають відношення до теми дослідження, 
відзначається, які питання розкриті на поточний момент. Основу огляду 
повинні складати статті наукових журналів і наукові монографії (у т.ч. на 
іноземних мовах). Опис ступеня вивченості (наукової опрацьованості) обраної 
теми повинен мати результуючий висновок про те, що саме ще не розкрито у 
темі дослідження або розкрито частково, і що не отримало належного 
висвітлення в спеціальній літературі, тому потребує подальшої розробки. 
Таким чином, визначається місце власного дослідження в конкретній галузі 
знань. Даний розділ повинен містити обґрунтування необхідності та 
актуальності дослідження (обсяг даного розділу – 1,5-2 сторінки). 

➢ Статті студентів редакція приймає, якщо вони написані у співавторстві 
з науковим керівником. 

➢ Мова публікацій: українська, англійська. Загальний обсяг статті –  
12-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.  

➢ На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, назву 
рубрики, дані про автора(-ів) українською та англійською мовами, назву статті 
мовою оригіналу та англійською мовою, анотацію та ключові слова мовою 
оригіналу статті. Обсяг анотації має бути мінімум 700-800 знаків (без пробілів). 
Кількість ключових слів – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації 
англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків (без пробілів). Якщо стаття 
подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути 
українською мовою. 

➢ Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після 
тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Оформлення 
рисунків і таблиць має бути чорно-білим.  

➢ У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід 
зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно 
з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, 
сторінка). Список літератури оформлюється під назвою «Література:» 

➢ Перелік використаних джерел слід наводити в кінці статті в порядку 
появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід 
дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання» (приклад оформлення). 

Джерел має бути не менше 12, не менше 3 повинні мати DOI. 
➢ Після списку літератури необхідно представити «References» (де дані 

українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела 
англійською мовою дублюються зі списку  використаних джерел). У списку 
«References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в 
АРА стилі (APA Style Reference Citations) (приклад оформлення). 
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