
 
Шановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас до публікації у журналі «Глобальні та національні проблеми економіки» – 

електронне наукове фахове видання, засноване Миколаївським національним університетом імені 

В.О. Сухомлинського у 2014 році. 

 

Тематика видання: згідно з галуззю науки «08.00.00 – Економічні науки» відповідно до 

чинного переліку галузей наук. 

 

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на 

підставі Наказу МОН України від 29 грудня 2014 року № 1528 (Додаток № 11). 

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

 

Метою електронного наукового журналу «Глобальні та національні проблеми економіки» є 

оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях економічної науки за допомогою 

відкритого доступу до публікацій дослідників. 

 

До публікації на веб-сайті приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного 

характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у 

вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися, із зазначених нижче тематичних розділів 

журналу: 

 

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 

 

 

 

 

Контакти редакції: 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

54030 Україна, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24 
 

Відповідальний секретар: Данік Наталя Вадимівна 

Електронна сторінка: http://global-national.in.ua 

Електронна пошта: nauka@global-national.in.ua 

Телефон для довідок: +38 (095) 458-19-85 

http://global-national.in.ua/
mailto:nauka@global-national.in.ua


Загальні умови: 

 Редакція наукового електронного журналу розміщує статті авторів в мережі Інтернет на 

офіційному сайті видання – www.global-national.in.ua;   

 До журналу приймаються наукові статті українською, російською, англійською мовами; 

 Матеріали повинні відповідати вимогам оформлення статей МОН України щодо фахових 

видань; 

 Редакція журналу залишає за собою право здійснювати наукове і літературне редагування 

матеріалів, а також відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці 

журналу; 

 Редакція протягом тижня після затвердження статті направляє автору поштою довідку про 

прийняття статті до публікації у журналі за підписом головного редактора, завірену 

печаткою. 
 

Умови та порядок подання статей: 

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску № 23. Червень 2018 р. необхідно до  

18 травня 2018 року заповнити електронну довідку про автора, а також надіслати на електронну 

пошту редакції журналу nauka@global-national.in.ua: 

 Наукову статтю. Мова публікацій: українська, російська, англійська. 

 Для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника 

чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету 

дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або 

печаткою факультету (інституту). 

 Авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен 

містити: прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; 

назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів). Переклад англійською 

мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з 

достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні. 

 Відскановане підтвердження сплати коштів. Оплата здійснюється після затвердження 

статті редакцією. Розмір внеску за публікацію статті становить 350 гривень, обсягом 

від 8 до 20 сторінок включно. 

Випуск № 23. Червень 2018 р. буде доступний на офіційному сайті журналу 30 червня 2018 року. 
 

Вимоги до оформлення статей: 

1. Технічні вимоги: 

Обсяг статті має бути не більш ніж 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список 

літератури. 

 Поля з усіх сторін – 2,0 см.; міжрядковий інтервал – 1,5 см.; шрифт «Times New Roman» – 

14 pt.; абзацний відступ – 0,5 см.; текст вирівнюється по ширині. 

 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]. Список 

використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно 

до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання (приклад оформлення списку використаних джерел за новим стандартом). 

 

2. Структура статті: 

 На першому рядку ліворуч УДК, на другому рядку – тематичний розділ журналу, на 

наступному рядку – ініціали та прізвище автора (напівжирний), наступний рядок – 

науковий ступінь і вчене звання (курсив). Повна назва організації, яку представляє автор 

(курсив), імена інших співавторів (при наявності, але не більше 3-х авторів). Назва статті 

подається через рядок без переносів (напівжирний). 

 Анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (обсягом не 

менше 5-ти речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів). Далі через рядок розміщують 

текст статті. Наприкінці список літератури. 

 Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою 

редактора формул (внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows). 

https://docs.google.com/forms/d/1jfBVcU8S0t5gCMWUsNbbjEmwsrXdHXTnLzIeePFm34c/viewform
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