
 

  

 

  

  ПРО ЗБІРНИК  РЕДКОЛЕГІЯ  ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ  АРХІВ   

  

Шановні колеги! 
Редакційна колегія фахового видання збірника наукових праць  

«Вісник соціально-економічних досліджень» запрошує до публікації статей  
у черговому випуску № 1 (69) 2019 р. 

 

До публікації приймаються оригінальні статті, в яких узагальнені результати наукових 
досліджень працівників закладів вищої освіти України, академічних і галузевих наукових 
організацій, провідних підприємств та галузей промисловості України та науковців різних  
країн, які займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та 
економічної науки. 
 

Збірник засновано у серпні 1999 р. 
Засновник і видавець – Одеський національний економічний університет. 
Періодичність видання – 4 рази на рік. 
Мови видання – українська та англійська. 
 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, за 
галуззю «Економічні науки» згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1528 від 
29.12.2014 р. 

 

Міжнародна індексація, архіви та каталоги: 
 

      
 

Тематичні напрями видання: 
 

Економічна теорія та історія економічної думки (051 Економіка). 
Міжнародні економічні відносини (051 Економіка, 056 Міжнародні економічні відносини). 
Економіка та управління національним господарством (051 Економіка, 073 Менеджмент). 
Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність (075 Маркетинг, 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність). 
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (051 Економіка). 
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (051 Економіка). 
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (051 Економіка). 
Фінанси, банківська справа та страхування (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Аналіз, аудит, облік та оподаткування (051 Економіка, 071 Облік і оподаткування). 
Менеджмент та бізнес-адміністрування (073 Менеджмент, 074 Публічне управління та адміністрування). 
Економіка туризму та готельно-ресторанна справа (051 Економіка, 0241 Готельно-ресторанна справа). 
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (051 Економіка). 
Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності (051 Економіка, 073 Менеджмент) 

 
Вартість публікації складає 60 грн. за 1 сторінку. 
 
 

Для перегляду повної інформації про видання Ви можете перейти на офіційний сайт. 
 
 

 

Контакти редакції: 
 

Одеський національний економічний університет 
Адреса: вул. Гоголя, 18, ауд. 110, м. Одеса, Україна, 65082 
Начальник науково-редакційного відділу: Батанова Тетяна Володимирівна 
Офіційний сайт видання: vsed.oneu.edu.ua 
E-mail: sbornik.odeu@oneu.edu.ua; sbornik.vsed.oneu@gmail.com 
Телефон: +38 (048) 777-89-16 

 

  

 

 

http://vsed.oneu.edu.ua/
http://vsed.oneu.edu.ua/redcol.php/
http://vsed.oneu.edu.ua/files/vymogy_vsed.pdf
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