
 

Шановні колеги!
Запрошуємо  Вас  подати  статті  до  дев’ятого випуску  наукового  видання

«Збірник  наукових  праць  Хмельницького  кооперативного  торговельно-

економічного інституту», серія: «Економічні науки».

Вихід Збірника наукових праць ХКТЕІ планується у січні 2015 року.

Публікація статей у Збірнику безкоштовна.

Прийом статей – до 30 листопада 2014 року.

ККВ И М О Г И

д о  оформлення та подання статей у Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного

торговельно-економічного інституту. 

Серія: економічні науки

Збірник  наукових  праць  містить  матеріали  основних  результатів  наукових  досліджень  науково-

педагогічних  працівників  Хмельницького  кооперативного  торговельно-економічного  інституту,  інших

наукових установ та навчальних закладів.

До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право

представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.

Твердження авторів статей можуть не завжди співпадати з поглядами редакційної колегії збірника

наукових праць. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються. Статті, не прийняті

до друку або відхилені, авторам не повертаються та не рецензуються.

Відповідальність  за  якість  та  зміст  статті  несуть  автор  та  рецензент.  До  друку  подаються  на

електронну адресу матеріали у форматі  MS Word 97-2003.  Стаття українською або російською мовами

(обсягом 6-10 сторінок тексту, формату А4 через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля

з усіх сторін – 20 мм).

Структура статті: рядок 1 — УДК (вирівнювання по лівому краю); рядок 2 — прізвище, ім’я та по

батькові автора (авторів) статті (вирівнювання по правому краю). Тут же вказується науковий ступінь і

вчене звання, посада, місце роботи. Нижче — назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт,

великі  літери)  українською  мовою.  Нижче  назви  статті  подаються  анотації  і  ключові  слова  (5-7  слів)

українською та англійською мовами (друкується через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman,

курсив). Нижче анотацій – текст статті із зазначенням необхідних елементів (пункт 3 даних вимог).

Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про підвищення вимог

до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" наукові статті, що подаються до друку,  повинні

містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:



Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними

завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв'язання даної проблеми та

на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,

яким присвячена стаття.

Постановка завдання (формулювання цілей статті).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку

Список використаних джерел (не  менше 8-ми джерел)  розміщується  після статті  у  алфавітному

порядку;  друкується  через 1,5 інтервал,  кеглем 14,  шрифтом Times  New Roman і  оформлений згідно зі

встановленими вимогами наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р.; посилання на літературу в тексті слід давати в

квадратних дужках, напр. [1].

Таблиці  (шрифт  Times  New  Roman,  кегль  12)  розміщуються  по  тексту.  Рисунки  повинні  бути

згруповані  та  в  чорно-білому  форматі.  Назви  таблиць  та  рисунків  потрібно  виділяти  напівжирним

шрифтом. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. 

Адреса редакції:

29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3, ХКТЕІ, відділ наукової роботи, каб. 227 

відповідальному секретарю "Збірника наукових праць". 

Телефон: (0382) 61-61-22

e-mail: xktei.nauka1@mail.ru

До статі додатково додаються:
- довідка про авторів та рецензента;
- бажано англійський варіант статті;
- для  авторів,  які  не  мають  наукового  ступеня,  додається  рецензія  фахівця  з  даної  галузі  наук  -

кандидата або доктора наук.

П р и м і т к и :  1. Підпис завіряється гербовою печаткою.
2. Рецензія на статтю пишеться в довільній формі. 
Обов'язково підкреслюються:
- відповідність вимогам ВАКу; 
- новизна теоретичних результатів та їх практичне значення; 
- відповідність назви статті її змісту; 
- ґрунтовність висновків, зроблених авторами;
- висновок (статтю прийняти до публікації).

Додаток 1
ЗАЯВКА

на розміщення статті у Збірнику наукових праць ХКТЕІ. Серія: економічні науки.
Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________
Місце роботи__________________________________________________________________
Посада_______________________________________________________________________
Науковий ступінь______________________________________________________________
Вчене звання__________________________________________________________________
Назва статті___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер мобільного телефону________________________________________________
Номер відділення «Нової пошти», на яке буде надіслано Збірник__________________
Дата Підпис
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