
 
Шановні колеги, доброго дня! 

 
Оголошується набір статей до фахового наукового журналу 

«Вісник Одеського національного університету. Економіка». 
Том 27 Випуск 1 (91) 2022 

 
У науковому журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук, на підставі 
Наказу МОН України від 15 квітня 2014 року № 455 

 
На підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток 1), 
«Вісник Одеського національного університету. Економіка» було включено до 

Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б"). 
 

Журнал включено в наукометричні та реферативні бази даних: 
Index Copernicus, Google Scholar, Vernadsky National Library, Crossref, OUCI. 

 
Набір триває включно до 18 лютого 2022 року 

 
 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ: 
Для опублікування статті до редакції електронною поштою 

econom@visnyk-onu.od.ua необхідно направити: 
 

 заповнити електронну довідку про автора; 
 статтю. 

 

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку 
надаються реквізити для сплати публікаційного внеску: 

 обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості 
публікації наукової статті. Вартість публікації становить 1000 гривень  
(до 15 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у 
розмірі 20 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з 
редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою 
пересилкою журналу авторам. 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, 
Іванов_квитанція. 
 
Авторські примірники наукового журналу «Вісник Одеського національного 
університету. Економіка», будуть направлені на поштові адреси, вказані в 
інформаційних довідках, рекомендованим листом 31 березня 2022 року. 
 
 
 
 
 

Контакти: 
Редакція наукового журналу 

вул. Дворянська, 2, каб. 69, м. Одеса, Україна, 65082 
Телефон: +38 095 536 87 60 

Електронна пошта: econom@visnyk-onu.od.ua 
Офіційний сайт: www.visnyk-onu.od.ua 
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ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 

1. Обсяг статті – не менше 12 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список 
використаних джерел. 
-          поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см; 
-          міжрядковий інтервал – 1,5; 
-          шрифт «Times New Roman» – 14; 
-        абзацний відступ – 0,5 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою 
клавіші Tab і знаків пропуску); 
-          текст вирівнюється по ширині. 
2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням 
номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. 
3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та 
має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: 
розроблений в 2015 році Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».). 
 

СТРУКТУРА СТАТТІ: 
1. Загальні вимоги: 
Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, основний текст 
статті повинен містити такі необхідні елементи: 
-      постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або 
практичними завданнями; 
-          аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, 
на які спирається автор; 
-       виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена 
стаття; 
-          формулювання цілей статті (постановка завдання), ціль не повинна дублювати назви статті; 
-     виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів; 
-          висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі. 
2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані 
вперше, або на наступній сторінці. 
3. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній 
редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows). 
4. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова українською, російською та 
англійською мовами. Обсяг анотації українською та російською мовами повинен становити не 
менше ніж 700 знаків, англійською мовою – 1800 знаків. Кількість ключових слів – мінімум 5 слів. 
 
Мова публікацій: українська, англійська. 
 
Стаття повинна мати такі структурні елементи: 
-        індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); 
-        тематичний розділ журналу; 
-     прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання та назва статті трьома мовами 
– українською, російською, англійською (не більше 3-х авторів); 
-         текст статті; 
-         список використаних джерел. 
 
5. Тематичні розділи журналу: 
1. Економічна теорія та історія економічної думки 
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
3. Економіка та управління національним господарством 
4. Економіка та управління підприємствами 
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 
8. Гроші, фінанси і кредит 
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
10. Статистика 
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Досліджено теоретичні питання формування фінансового механізму зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств (мінімум 700 знаків). 
Ключові слова: фінансовий механізм, підприємство, зовнішньоекономічна діяльність. 
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Резюме 
Исследованы теоретические вопросы формирования финансового механизма 
внешнеэкономической деятельности предприятий (минимум 700 знаков). 
Ключевые слова: финансовый механизм, предприятие, внешнеэкономическая деятельность. 
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FORMING A FINANCIAL MECHANISM THE FOREIGN TRADE OF ENTERPRISES WERE 
INVESTIGATED 

Summary 
The theoretical aspects of forming a financial mechanism the foreign trade of enterprises were 
investigated (at least 1800 symbols). 
Keywords: financial mechanism, foreign company. 
 


