
Положення про  
умови та порядок публікації статей у фаховому збірнику  

«Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки» 
 

 
1. Положення про умови та порядок публікації статей у фаховому 

збірнику «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки»  
розроблено з врахуванням вимог: 

Порядку формування переліку наукових фахових видань України, 
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 15 січня 2018 року №32; 

Постанови Президії ВАК України від 15 січня 2003 року №7-05/1 «Про 
підвищення вимог до фахових видань, внесених до Перелік ВАК України»; 

 Редакційної політики збірнику. 
 

2. До друку у збірнику приймаються статті, написані українською, 
російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були 
передані для публікації в інші видання (в тому числі електронні). До друку 
приймаються лише ті статті, що являють цінність з наукової точки зору та 
практичну значимість. Окремо враховується ступінь відповідності правилам 
підготовки статті до публікації у збірнику. 

 
3. Стаття вважається прийнятою до розгляду за умови надходження до 

редакції пакету матеріалів (додаток А). Стаття реєструється відповідальним 
секретарем із зазначенням дати надходження, назви, прізвища, ім’я, по-
батькові автора (авторів), місця роботи автора (авторів). Статті присвоюється 
індивідуальний реєстраційний номер. Матеріали, які не відповідають вимогам, 
не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що 
повідомляються їх автори. 
  

4. Кожна стаття проходить такі етапи контролю: 
- первинний контроль на відповідність вимогам щодо змісту та 

оформлення статті (додаток Б); 
- зовнішнє та внутрішнє рецензування. 
 
5. Стаття передається на первинний контроль за умови надходження 

повного пакету матеріалів.  
 
6. Результати первинного контролю оформлюються за стандартизованою 

формою відповідно до Положення про рецензування статей, які подаються 
для публікації у фаховому збірнику «Центральноукраїнський науковий вісник. 
Економічні науки». 

 
7. Підставами для повернення статті на доопрацювання після первинного 

контролю є:  



- відсутність або неповнота інформації про автора (авторів); 
- відсутність УДК, JEL Classification або неправильність їх 

визначення; 
- відсутність або неправильність оформлення списку використаних 

джерел; 
- недотримання вимог щодо обсягу анотацій; 
- порушення правил оформлення тексту статті, табличного та 

графічного матеріалу, формул; 
- порушення правил цитування та посилання на список 

використаних джерел; 
- недотримання вимог щодо розкриття обов’язкових елементів в 

статті; 
- наявність значної кількості граматичних помилок в тексті (більше 

10 на одній сторінці).  
 

8. Після повернення статей, пересланих авторам для виправлення, 
відповідальний секретар аналізує статті і виправлення, внесені автором згідно 
із зауваженнями, і приймає рішення щодо їх відповідності вимогам щодо 
змісту та оформлення статті та можливості направлення на внутрішнє та 
зовнішнє рецензування.  

 
8. Відповідальний секретар електронною поштою повідомляє автору 

результати проходження первинного контролю.  
 
9. Після проходження первинного контролю стаття направляється на 

внутрішнє та зовнішнє рецензування, яке організоване відповідно до 
Положення про рецензування статей, які подаються для публікації у 
фаховому збірнику «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні 
науки».  

 
10. Відповідальний секретар електронною поштою повідомляє автору 

результати рецензування. 
 
11. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації 

приймається після проходження всі етапів контролю/рецензування.  
 

12. Датою прийняття статті до публікації вважається дата рішення щодо 
доцільності й можливості опублікування статті. Після прийняття рішення про 
допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору 
та вказує очікуваний термін публікації. 

 
13. Рішення про рекомендацію до друку збірника  

«Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки» фіксується 
протоколом засідання Вченої ради Центральноукраїнського національного 
технічного університету, про що робиться відповідна відмітка на другій 



сторінці збірнику.  
 
14. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, 

здійснюється редакційною колегією відповідно до технологічного процесу 
підготовки номера збірнику. Незначні виправлення стилістичного або 
формального характеру, які не впливають на зміст статті вносяться технічним 
секретарем без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора 
рукописи у вигляді макету статті пересилаються автору для схвалення.  

 
15. Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання 

існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. 
Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість 
зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті 
несуть автор та рецензент(и). 

 
 
 
 



Додаток А 
 

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.  Для забезпечення якості матеріалу статті, підготовлені на англійській мові, повинні 

бути завірені висновком (рецензією) 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), яка включає таку інформацію: 

 Прізвище, ім’я, по-батькові.  

 Місце роботи (повна назва, без абревіатур), місто, країна.  

 Посада (повна назва, без абревіатур). 

 Наукова ступінь. 

 Вчене звання.  

 Назва статті. 

 Тематичний розділ: Економічна теорія та історія економічної думки; Економіка 
праці, соціальна економіка і політика; Міжнародні економічні відносини; Економіка та 
управління національним господарством; Фінанси і кредит; Розвиток продуктивних сил та 
галузей; Економіка та управління підприємствами; Облік, аналіз та аудит; Статистика; 
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

 Адреса для надсилання збірнику.  

 Контактні телефони (бажано мобільний). 

 E-mail. 

mailto:stat_kntu@ukr.net


Додаток Б 
 

Вимоги щодо змісту та оформлення статті, яка подається для публікації у фаховому 
збірнику «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки» 

  
 
1. Обсяг рукопису повинен бути в межах 5-7 сторінок, включаючи малюнки і таблиці. 

Кількість авторів статті – не більше трьох.  
 
2. Схема організації матеріалу статті: 

 
1. УДК 
 
2. JEL Classification 
 
3. Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада автора (авторів). 
 
4. Місце роботи,  місто, країна. 
 
5. E-mail автора (авторів) 
 
6. Назва статті. 
 
7. Анотація мовою статті (5-7 рядків). 
 
8. Ключові слова мовою статті (від 3 до 8). 
 
9. Ідентично пп. 2, 3, 4, 5, 6, 7 російською мовою – якщо мова статті українська або 
англійська. 
 
10. Основний текст статті. 
 
11. Список літератури, який містить джерела на мові оригіналу, оформлені за правилами 
чинного в Україні стандарту.   
 
12. Список літератури в романському алфавіті (латиниці) (References), оформлений за 
вимогами стандарту АРА. 
 
13. Ідентично пп. 3, 4, 5, 6 англійською мовою – якщо мова статті українська; українською 
мовою – якщо мова статті англійська або російська. 
 
14. Розширена анотація англійською мовою (українською - якщо мова статті англійська або 
російська) (9-20 рядків).  
 
15. Ключові слова англійською мовою (українською - якщо мова статті англійська або 
російська) (від 3 до 8).  
 
Обсяг розширеної анотації має бути не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. 
 
16. Дата надходження рукопису до редакції. 

 



3. Основний текст статті повинен бути поділений на розділи, які відповідають 
елементам, які обов’язково виділяються в статті згідно з вимогами Постанови Президії ВАК 
України від 15 січня 2003 року №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, 
внесених до Переліку ВАК України». Кожен розділ повинен починатися з нового абзацу, 
його назва виділятися жирним шрифтом та містити такий матеріал:  

 
Постановка проблеми: актуальність обраного напряму дослідження, зміст проблеми 

дослідження в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: аналіз досліджень і публікацій, в яких 
започатковане розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, з обов’язковим 
виділенням  невирішених  раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття.  

Постановка завдання: мета роботи, постановка завдань. 

Виклад основного матеріалу: зміст дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень: висновки з даного дослідження, 
наукова та практична цінність отриманих результатів, перспективи подальших досліджень 
у цьому напрямку.  
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