
 

Шановні друзі! 

Наукова організація "Перспектива" пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою 
наукову працю у збірнику наукових статей під назвою “Актуальні питання сталого розвитку 
економіки”. 

Найважливішим завданням та програмною ціллю збірнику вважається розміщення результатів 
досліджень та практичних розробок науковців, викладачів, докторантів, аспірантів (здобувачів), 
студентів, фахівців економічних відомств, підприємств та організацій. 

Видання має тематичну спрямованість в межах таких наукових спеціальностей, як світове 
господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; 
економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил та регіональна економіка; 
економіка природокористування; гроші, фінанси і кредит; демографія, економіка праці, соціальна 
економіка і політика, та інші галузі економічної науки. 

 

Наукові праці опубліковані в нашому збірнику, враховуються ВАК України як друкована праця та апробація 
дисертаційного дослідження. 

Статті студентів у науковому збірнику публікуються тільки при наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.

Умови публікації у збірнику наукових статей: 
1. Надіслати до 25 жовтня 2012 року рукопис статі в електронному виді на 
наступну адресу articles@perspektyva.dp.ua 
2. Оформити статтю згідно вказаних вимог. 
3. Заповнити відомості про автора. 
4. Отримати підтвердження від Оргкомітету про прийняття статті до друку 
(2-4 дня після отримання статті). 
5. Сплатити публікаційний внесок та надіслати підтвердження сплати. 
6. Розсилка збірника наукових статей відбудеться 5 листопада 2012 року. 
 

Реквізити для сплати публікаційного внеску: 
Розмір внеску – 12 гривень за кожну повну сторінку статті. 
Банк одержувача: ПАТ "УкрСиббанк" 
МФО банка одержувача: 351005 
Поточний рахунок одержувача: 26208253613700 
ОКПО: 3272409249 
П.І.Б. одержувача: Медвідь Анастасія Олегівна 
Призначення платежу: поповнення рахунку Медвідь А.О. від П.І.Б. автора 
публікації. 

Вимоги щодо змісту наукової статті: 
1. Високий науковий рівень. 
2.Приймаються раніше не опубліковані наукові статті. Більш детальніше 
на сайті: НО «Перспектива». 
 
Вимоги щодо оформлення наукової статті: 
1. Стаття повинна бути написана українською, англійською чи 
російською мовою. 
2. Обсяг рукопису у межах 7-15 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, 
додатки, список літератури. Більш детальніше на сайті: НО «Перспектива». 
 
Зразок оформлення наукової статті: 
Більш детальніше на сайті: НО «Перспектива». 
 

_____________________ 
 

Контактна  інформація 
Наукова економічна організація "Перспектива" 

a/c 5738, 49107, м. Дніпропетровськ 
+38 095 212 70 60 
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