
Прийом рукописів статей до Вісника Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, 

країнознавство, туризм»  

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія 

«Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» зареєстрований  

наказом МОН України № 241 від 09 03 2016 року як наукове  фахове видання з 

економічних наук. 

Статті приймаються за такими рубриками: «Світове господарство і 

міжнародні економічні відносини», «Економіка», «Дослідження туризму та 

готельного господарства». Редакційна колегія приймає до друку оригінальні 

проблемні статті, які раніше не друкувалися, з теорії, історії та сучасних проблем 

міжнародних відносин, світового господарства та міжнародних економічних 

відносин, готельного господарства та туризму українською, російською та 

англійською мовами.  

До  публікації  у  Віснику  приймаються  статті  вітчизняних  та  зарубіжних 

вчених, аспірантів, здобувачів наукового ступеню, фахівців-практиків. 

До розгляду, відповідно постанови Президії ВАК України «Про підвищення 

вимог до фахових видань, внесених до перелiкiв ВАК України» від 15.01.2003 р. 

№ 7-05/1, приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями;  

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;  

 формулювання цілей статті (постановка завдання);  

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;  

 висновки з цього дослідження і перспективи подальших розробок у 

даному напрямку.  

До редакції подається:  
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 Рецензія доктора наук (для аспірантів та здобувачів). 

 Електронний варіант статті прикріпленим до листа файлом на адреси 

meo.vestnik@yandex.ru, meo.vestnik@karazin.ua, вказавши в полі «тема»: Стаття 

до Вісника ХНУ (прізвище автора).  

 Друкований примірник статті відповідальному секретарю редакційної 

колегії, старшому викладачу кафедри туристичного бізнесу Кучечук Л. В. на 

наступну адресу: Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан 

Свободи, 6, Харків 61022, Україна, тел.: (057) 707-53-06.  

 Інформація про автора(ів) та наукового керівника (для аспірантів та 

здобувачів). Назва статті; прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); навчальний 

заклад, або інша установа, де працює, або навчається автор та науковий керівник; 

посада, вчене звання; контактні телефони, адреса електронної пошти).  

 Публікаційний збір або відсканований чек про його сплату на вказану 

вище адресу електронної пошти разом з примірником статті. Публікаційний збір 

за сторінку статті становить 25 грн. Збір покриває витрати пов’язані з 

редагуванням статей, макетуванням та друкуванням, а також поштову пересилку 

Вісника іногороднім авторам.  

Усі файли повинні розташовуватися у певній послідовності і мати (на 

російській або українській мовах) такі назви: 1-Текст статті. 2-Відомості про 

автора (авторів). 3-Витяг. 

Термін публікації матеріалів складає 2-4 місяці з моменту подачі їх в 

редакцію (за наявності позитивної рецензії члена редакційної колегії Вісника). 

Листування з авторами щодо термінів публікації статей не ведеться. 

Статті, відхилені членами редакційної колегії Вісника, повертаються авторам 

для доопрацювання (термін доопрацювання статті встановлюється за 

узгодженням з автором). 

На одну статтю висилається 1 екземпляр Вісника (поштою відправляються 

журнали тільки іногороднім авторам). 

mailto:meo.vestnik@yandex.ru
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Вимоги до оформлення статті 

Розташування елементів статті 

1. УДК із зазначенням індексу – вирівнювання по лівому краю. 2-й 

рядок залишається вільним.  

2. На 3-му рядку друкується назва статті – шрифт напівжирний, усі 

літери ПРОПИСНІ, вирівнювання по центру. Після назви статті один рядок 

пропускається.  

3. Потім друкується ініціали та прізвище автора (ів) напівжирним 

шрифтом із вказівкою на наступному рядку наукового ступеню, вченого звання 

або іншого статусу автора (докторант, аспірант, здобувач, студент та ін.) – шрифт 

звичайний, вирівнювання по правому краю.  

4. На наступному рядку зазначається повна назва місця роботи або 

навчання, а також електронна адреса автора. Шрифт звичайний, 

вирівнювання по правому краю. Якщо автори з різних організацій, то спочатку 

набирається автор і місце роботи одного, потім інших. Після назви організації 

один рядок пропускається.  

5. Нижче друкується резюме оригінальною мовою статті (загальний 

обсяг резюме повинен складати від 700 до 1000 знаків).  

6. Після резюме – ключові слова (5-7 слів). Фраза «ключові слова:» 

виділяється напівжирним шрифтом. 

7. Текст статті друкується через один рядок відповідно до викладених 

вище вимог ВАК.  

8. Список літератури. На наступному рядку (з відступом) друкується 

слово «Література:». Список літератури групується за алфавітом. 

Бібліографічний опис повинен відповідати вимогам Держстандарту ДСТУ 7.1-

2006.  

9. Посилання на джерела мають бути наскрізні, заключені в квадратні 

дужки. В дужках вказується порядковий номер роботи зі списку літератури та 

через кому – сторінка (з маленької літери). Наприклад, [4, с. 57]. Цитати, що 

наводяться в статті, мають бути вивірені з особливою ретельністю.  
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10. Після літератури друкуються ще два резюме, наприклад, якщо 

стаття написана українською мовою, то резюме подаються російською та 

англійською мовами. Починаються вони з назви статті на відповідній мові, об’єм 

кожного резюме складає від 700 до 1000 знаків, після нього надаються ключові 

слова (5-7 слів). Резюме англійською мовою має бути ретельно перевірене та 

написане у справжньому часі (Present simple). 

Приклад правильного перекладу резюме англійською мовою: 

The article deals with the detailed analysis and systematization of approaches to 

identify causes of emergence and escalation of global food problem. The author 

analyzes  scientists opinions who are representatives of classical economic school and 

modern authors. The study identifies six main reasons, each of which, to some extent, 

countributes to hunger and malnutrition in the world. As the most significant causes, the 

author highlightes poverty as lack of money to buy food and the current system of 

world food market regulation. The author proposes the definition of  the global food 

problem. 

11. Аспіранти та здобувачі наприкінці статті, після двох резюме вказують 

дані про свого наукового керівника та рецензента.  

Приклади оформлення списку літератури 

Опис книги з одним автором 

Голіков А. П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів 

: навч. посібник Голіков А. П. – 3 вид., переробл. і доп. – К. : Знання. 2009. – 222 

с. 

Опис книги з двома авторами 

Черній А. М. Філософія : Твої кроки до мудрості : конспект-практикум / А. М. 

Черній. 3. І. Тімошенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту. 2001. – 201 с. 

Опис книги з трьома авторами 

Вишневська О. О. Туристичне країнознавство : підруч. для студ. ВНЗ О. О. 

Вишневська, А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2011. – 756 с. 
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Опис книги з понад трьома авторами 

Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України: підруч. для студ. 

ВНЗ . Абрамов В.І., Голопатюк Л. С., Гуцало М. Г. [та ін.]. – 2-ге вид., доп. та 

випр. – К. : НАОУ. 2009. – 276 с. 

Опис офіційного документу 

Цивільний кодекс України : за станом на 1 лип. 2004 р. / Верховна Рада України. – 

Офіц. вид. – К. : Парламент. вид-во, 2004. – 352 с. 

Опис статті з журналу 

Пахомов Ю. М. Система цінностей як фактор конкурентоспроможності країн у 

глобальному світі / Ю. М. Пахомов // Економіка ринкових відносин. – К. : 2008. – 

№1 (1). – С. 38-45. 

Опис статті з періодичного видання 

Пронкевич О. В. Культурний туризм і «винайдення» Іспанії / О.В. Пронкевич // 

Наукові праці: наук.-метод. журн. Філологія. Літературознавство / Чорномор. 

держ. ун-т ім. П. Могили. – 2009. – Т.124, Вип. 111. – С. 91-93. 

Опис книги, перекладеної на іноземну мову 

Шарма Р. Монах, который продал свой «феррари» : История об исполнении 

желаний / Р. Шарма ; пер. с англ. К. Вронского. – К. : София, 2004. – 286 с. : ил., 

портр. 

Опис багатотомного видання в цілому (скорочена форма) 

Новая философская энциклопедия : в 4 т. – М. : Мысль. 2000-2001. – Т. 1-4. 

Опис окремого тому 

Багалій Д. І. Вибрані праці : у 6 т. Т. 1. Автобіографія. Ювілейні матеріали. 

Бібліографія / Д. І. Багалій. – X. : ХГІ “НУА” : Золоті сторінки, 1999. –600 с. : іл. 

Опис  електронного ресурсу 

Орлова О. В. Культурний туризм як засіб діалогу культур / О. В. Орлова // 

Культура і сучасність. – 2009. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http: www.nbuv.gоv.ua/portal/soc_gum/Kis/2009_2/19.pdf. 

Описание автореферату диссертації 

Рахмалева О. В. Культурный туризм как фактор социально-экономического 
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развития региона авгореф. дис. ... канд. экон. наук. – СПб., 2000. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://elibrary.fmec.ru/Ribraly/materials/1582/. 

Технічні вимоги 

 Шрифт Times New Roman. Розмір кегля – 14. Міжрядковий інтервал – 

1,5. Відступ першої строчки абзацу – 1 см. Виділяти слова жирним шрифтом або 

підкреслюванням заборонено.  

 Обсяг. Текст публікації повинен становити не менше 15 сторінок 

друкованого тексту. 

 Математичні символи в рівняннях і формулах вводяться в текст статті 

за допомогою комп'ютерної техніки (у редакторові Microsoft Equation або 

MathType Equation); для латинських позначень застосовується курсив, а для 

грецьких і російських – прямий шрифт.  

 Рисунки, схеми, графіки, діаграми і таблиці, що приводяться в статті, 

створюються з використанням редактора Microsoft Word і в повністю 

підготовленому для репродукції вигляді вставляються в текст рукопису строго в 

межах вказаних вище розмірів сторінки.  

 Таблиці повинні бути компактними, мати назву, яка б точно відповідала 

змісту граф. Слово «Таблиця» друкується з вирівнюванням по правому краю 

курсивом. Перед словом «Таблиця» і після нього рядок не пропускається. Після 

номера таблиці і її назви крапка не ставиться. Назва таблиці пишеться з 

вирівнюванням по центру, без відступу. Якщо таблиця супроводжується 

посиланням*, то воно має бути розташоване відразу ж під таблицею, без пропуску 

рядка (вирівнювання по лівому краю, без відступу); після тексту посилання* 

крапка не ставиться. Після таблиці (або посилання* під таблицею) один рядок 

пропускається. Розмір кегля в таблиці – 12.  

 Формули, таблиці і малюнки послідовно нумеруються арабськими 

цифрами, наприклад: табл. 1, табл. 2, табл. 3 і т.д.; рис. 1, рис. 2, рис. 3 і так далі 

(якщо таблиця або малюнок, діаграма, схема в тексті одна, вона не нумерується).  

 Назви рисунків друкуються відразу під рисунків, без пропуску рядка, з 

http://elibrary.fmec.ru/Ribraly/materials/1582/
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вирівнюванням по центру, а підписи (сноски*) під рисунками – з вирівнюванням 

по лівому краю, Після назви рисунку і виноски * крапка не ставиться, приклад: 

Рис. 3. Інвестиційна сфера і напрями інвестування * 

 Розроблено автором за матеріалами: [7, с. 15-18].  

Після назви рисунку (або виноски * під назвою рисунка) один рядок 

пропускається. 

 Усі написи на рисунках, схемах, графіках, діаграмах і осях друкуються 

10 шрифтом.  

 Номер формули друкується з вирівнюванням по правому краю; 

нумеруються тільки ті формули, на які даються посилання в тексті.  

Після списку літератури друкується наступне речення «Стаття поступила 

до редколегії» з вказівкою дати подання статті. 

В кінці статті аспіранта, здобувача, студента указується ПІБ і наукові регалії 

наукового керівника. 

Після пропуску одного рядка, друкується наступний текст: 

Представлений матеріал раніше не публікувався і в інші видання не поданий. 

Потім, після пропуску  одного   рядка,  друкується  такий   текст: 

Текст статті (і матеріалів, що додаються до неї) на паперовому носієві 

повністю співпадає з текстом статті (і матеріалів, що додаються до неї) на 

електронному носієві. 

«Відповідальність за правильність англійської орфографії і пунктуації несе 

автор». 

Уся стаття повинна бути ретельно вивірена автором(ами), кожна сторінка 

рукопису підписана автором(ами) в нижньому правому кутку листа. 

Редколегія Вісника просить авторів дотримуватися вищевикладених правил 

оформлення статей. Рукописи, оформлені у невідповідності до встановлених 

правил, не розглядаються. 

 
Редколегія 

 


