Шановні колеги!
Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу
«Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.
Серія: Економіка і управління». Том 33 (72). N 2, 2022
Фахова реєстрація видання (категорія «Б»): Видання входить до «Переліку друкованих фахових видань, в яких
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
наук» на підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток 1).
Наукометричні та реферативні бази даних: Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, OUCI, Vernadsky National Library.

Тематичні рубрики журналу

Структурні елементи наукової статті

Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв'язок з важливими науковими чи
практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, на
які спирається автор в яких розглядають цю
проблему і підходи її розв’язання. При цьому
виділити
невирішені
частини
загальної
проблеми, яку досліджують у статті.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання).
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням здобутих наукових
результатів.
Висновки із цього дослідження і дальші
перспективи в цьому напрямку.
Рубрика журналу.
Індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки.
Прізвище та ініціали автора(-ів).
Назва статті українською, російською та
Для опублікування статті у науковому журналі
англійською мовами.
Том 33 (72). N 2, 2022 необхідно
Анотації та ключові слова українською,
не пізніше 31 серпня 2022 року:
російською та англійською мовами.
- заповнити довідку про автора (посилання);
Обсяг анотацій українською та російською
- на
електронну
адресу
редакції
editor@econ.vernadskyjournals.in.ua, надіслати мовою має бути мінімум 700 знаків. Кількість
статтю, оформлену згідно з вказаними ключових слів/словосполучень – мінімум 5
позицій. Обсяг розширеної анотації англійською
вимогами.
мовою має бути мінімум 1800 знаків. У даній
анотації англійською мовою автор повинен
вказати на актуальність теми. Необхідно
висвітлити
обговорювані
питання,
не
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.

представивши результати. Автор не повинен
посилатися на будь-які дослідження або інші
джерела інформації. Анотація має бути
написана без підрозділів. Текст повинен бути
коротким
і
оригінальним.
Недоцільно
використовувати інформацію з тексту статті.
Якщо стаття подана англійською мовою, у
такому разі розширена анотація має бути
подана українською мовою.
Бібліографічний список та «References».
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].
Бібліографічний опис списку використаних
джерел
оформлюється
з
урахуванням
розробленого в 2015 році Національного
стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація
та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання».
References посилання на джерела необхідно
робити в романському алфавіті в АРА стилі
(APA Style Reference Citations).
Мова публікацій: українська та англійська.

Публікаційний внесок
Після отримання підтвердження від редколегії
про прийняття статті до друку надаються
реквізити для сплати публікаційного внеску.
Автору необхідно надіслати відскановану
квитанцію про сплату вартості публікації
наукової статті. Вартість публікації становить
950 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна
додаткова сторінка сплачується окремо у
розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок
покриває витрати, пов’язані з редагуванням
статей, макетуванням та друком журналу, а
також поштовою пересилкою журналу авторам.
Електронний макет журналу буде розміщений
на сайті та надісланий авторам 31 вересня
2022 року. У період військового стану в Україні
журнал буде видаватися виключно в
електронній формі.

Технічні вимоги
Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формат
А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм,
праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в
редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті,
бібліографічний список, анотації тощо друкують
шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт,
інтервал – полуторний.
Якщо стаття містить таблиці, формули і (або)
ілюстрації, то вони повинні бути компактними,
мати назву, шрифт тексту – Times New Roman,
розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не
повинен бути більше ширини сторінки. Кількість
таблиць, формул та ілюстрацій має бути
мінімальною та доречною.
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