
 

Збірник наукових праць  

Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту.  

 

Серія: Економічні науки –це економічне, 

науково-практичне видання, засноване у 2011 

році. 

У журналі висвітлюються актуальні 

питання економічної теорії; економіки та 

управління підприємствами; бухгалтерського 

обліку, аудиту та податкової політики; 

фінансів та страхування; сучасного 

менеджменту готельно-ресторанного 

бізнесу; підприємництва, біржової торгівлі 

та митної справи 

Періодичність виходу – 2 рази на рік 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ 

 

1.До редакції збірника на електронну пошту 

xktei.nauka1@ukr.net 
надсилається електронний пакет документів: 

 відомості про авторів (Vidomosti_Vasuliv.doc); 

 наукова стаття (Paper_Vasuliv.doc); 

 анотація статті англійською мовою обсягом до 

0,3 сторінки тексту (Аbstract_ Vasuliv.doc); 

 рецензію для авторів без наукового ступеня,  

підписану доктором наук і завірену печаткою 

тієї установи, де працює рецензент;  

2. Після отримання та розгляду редколегією 

наукової статті (протягом 5-ти днів) авторам буде 

надіслано відповідне повідомлення на електронну 

пошту.  

3. Матеріали, оформлені з відхиленням від 

зазначених нижче вимог щодо порядку подання та 

оформлення наукової статті, редколегія не 

розглядає. 

Розміщення статей у Випуску №11 - 

безкоштовне 

Прийом статей у Випуск 11  

триватиме до 01 травня 2018 року 

 

СТРУКТУРА СТАТТІ: 

 
Приймаються наукові статті, відповідно до 

постанови Президії Вищої атестаційної комісії 

України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про 

підвищення вимог до фахових видань, внесених 

до переліків ВАК України», мають містити такі 

необхідні елементи: 

– постановку 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 даного дослідження і 

перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 

 Обсяг статті від 8 до 12 сторінок, включаючи 

ілюстрації, таблиці, графіки, список 

літератури. Шрифт тексту – Times New 

Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з 

усіх сторін – 20 мм. 

 Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, 

то вони повинні бути компактними, мати 

назву, шрифт тексту – Times New Roman, 

розмір 12. 

  Математичні формули мають бути ретельно 

перевірені та чітко надруковані. Кількість 

таблиць, формул та ілюстрацій має бути 

мінімальною та доречною. 

 Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не 

приймаються. 

  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 існуючих стандартів 

бібліографічного опису. 

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва 

з нашим виданням та пропонуємо Вам 

опублікувати Ваші статті.  


