Перелік матеріалів,
що представляються до редакції фахового збірнику
«Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки»
1. Оригінал статті в друкованому вигляді (однобічний друк) на аркушах
формату А4 з підписом автора (авторів).
2. Електронний варіант:
 файлу з текстом статті;
 файлу з перекладом статті, яка підготовлена на англійській мові, на
українську або російську мову;
 файлу з перекладом розширеної анотації англійською мовою на
українську або російську мову.
3. Статті на англійській мові повинні бути завірені висновком особи,
яка має диплом перекладача, щодо відповідності змісту статті
представленому перекладу та граматичним вимогам.
4. Електронні матеріали подаються на диску або пересилаються на
електронну пошту: stat_kntu@ukr.net.
5. Файли повинні бути підготовлена в текстовому редакторі Microsoft
Word for Windows (версії 97/2000/ХР/2003).

Файли подаються на окремому диску або електронною поштою у
вигляді файла у форматі Word for Windows, архівованого програмою zip,
exe.
7. Рецензія на статтю за підписом науковця, який не є членом
редколегії збірнику, з висновком щодо можливості публікації (за винятком
статей, які підготовлені докторами наук, професорами). Рецензент має
відповідати таким вимогам: 1) здійснювати дослідження за спеціальністю; 2)
мати за останні 3 роки не менше 1 публікації у виданнях, включених до
Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core
Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані
міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C»
за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of
the Environment (SENSE). Рецензії мають бути тією ж мовою, що і сама
стаття.
8. Довідка про автора (авторів) українською, російською та англійською
мовами з підписом автора (авторів) за представленою нижче формою:
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місто, країна:
Посада
(повна
назва,
без
абревіатур):
Наукова ступінь:
Вчене звання:
Назва статті:
Тематичний
розділ
(вибрати Економічна теорія та історія
економічної думки
необхідне):
Економіка праці, соціальна економіка
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Фінанси і кредит
Розвиток продуктивних сил та
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Облік, аналіз та аудит
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