Шановні дописувачі!
Звертаємося із проханням виконувати такі вимоги до матеріалів,
що подаються до редакції.
До публікації в журналі „Економіка Вінниччини” приймаються
статті за результатами наукових і практичних досліджень, які ніде раніше не друкувались і підготовлені українською чи російською мовами.
Формули набираються в тексті за допомогою редактора Microsoft
Equation 3.0. чи редактора Math Type 4.0. вирівнювання формул по
центру. Нумерувати слід тільки ті формули, на які є посилання у тексті.
Таблиці формувати у файлі з розширенням text. dok, вказувати
назву таблиці та порядковий номер.
Список літератури укладається в порядку цитування, де
зазначається прізвище, ініціали автора, назва статті, журналу чи книги,
а далі: для періодичних видань – назва видання, рік, номер, сторінки;
для монографій – місце видання, назва видавництва, рік видання,
загальна кількість сторінок.
До друку приймаються статті: обсягом 5-8 сторінок, набраних в
редакторі Word версій 97; 98; 2000, ХР як комп’ютерний файл з
розширенням doс. або rtf. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт - Tіmes
New Roman, Cyr 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Електронний носій
інформації, до якого додається:
1.Паперовий варіант статті, підписаний автором (чи авторами);
2.Завірена відповідним чином рецензія доктора чи кандидата
економічних наук;
3. Відомості про авторів на окремому аркуші (домашня адреса,
код міста, телефон, місце роботи (навчання), посада, вчене звання,
науковий ступінь).

СТРУКТУРА н а у к о в о ї с т а т т і
(Економіка Вінниччини)
У науковій статті за змістом розділи мають бути логічно
взаємопов’язаними. Всі розділи повинні починатись визначеним
заголовком та виділятись жирним шрифтом.
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Рукописні матеріали або ті, що не відповідають вимогам
редакції, до розгляду не приймаються.
До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру
без згоди автора.
Надіслані матеріали авторові не повертаються.

До рукопису додається анотація мовою оригіналу, в
якій має бути чітко сформульована головна ідея статті та
коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 6 – 8 рядків),
а також ключові слова мовою статті. (3 – 10 слів)
Матеріали, що надходять до редакції, повинні бути
викладені з максимальною чіткістю. Структурно поданий
рукопис повинен вміщувати такі розділи: „Вступ”,
„Виклад основного матеріалу дослідження”, „Висновки”.
У „Вступі” обґрунтовується актуальність проведених
досліджень, визначаються завдання статті (формулюються
цілі і визначаються методи дослідження), подається
авторська оцінка попередніх досліджень з тематики.
„Виклад основного матеріалу дослідження” містить
сутність отриманих автором оригінальних результатів та
обґрунтування нових явищ, обов’язкове посилання на
літературні джерела.
У „Висновках” стисло підводяться підсумки проведених
досліджень (наукова новизна, теоретичне і практичне значення дослідження, економічний ефект від впровадження,
перспективи наукових розробок).
При викладенні матеріалу слід дотримуватися норм
сучасної літературної мови та стандартизованої термінології, уникати необґрунтованого застосування новотворів
та жаргону. Робочі мови журналу: українська, російська.
4.Література. Подається список використаної літератури
(від 5 джерел), оформляється відповідно до вимог.

