
Шановні колеги! 
Редакційна колегія журналу 

«Економіка і регіон» – наукового вісника 
Національного університету "Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка – 
запрошує до співпраці вчених і практиків 
– економістів, аналітиків, усіх, кого 
цікавлять проблеми соціально-
економічного розвитку країни та її 
регіонів. 

Журнал видається з 2003 р. і 
включений до переліку наукових 
фахових видань (Постанова президії 
ВАК України від 14.10.2009 р. № 1-05/4 
від 14.10.2009 р.), в яких можуть 
друкуватися основні результати 
дисертаційних робіт.  

Передплатний індекс у всеукраїнському 
каталозі видань ДП «Преса» –  98763.  

Періодичність виходу журналу – 
4 рази на рік. 

Передплата на журнал «Економіка і 
регіон» здійснюється в усіх поштових 
відділеннях України. 

Рубрики журналу «Економіка і 
регіон» 

 економіка та управління національним 
господарством; 

 розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка; 

 економічна теорія та історія економічної 
думки; 

 світове господарство і міжнародні 
економічні відносини; 

 економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності); 

 економіка природокористування й 
охорона навколишнього середовища; 

 демографія, економіка праці, соціальна 
економіка та політика; 

 гроші, фінанси та кредит; 
 бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 
 статистика; 
 математичні методи, моделі й 

інформаційні технології в економіці. 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 
Науковий журнал «Економіка і регіон» 

приймає до друку оригінальні статті, які раніше 
ніде не друкувалися. 

Структура статті повинна відповідати 
вимогам ВАК України. Список літератури 
оформляється за новим стандартом ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006. 

На початку статті зазначається індекс УДК. 
Обов’язковими є також відомості про авторів, 
анотації та ключові слова українською, 
російською й англійською мовами, рецензія. 

Статті подаються у вигляді файла з 
розширенням *.doc, в редакторі Word, набрані 
через півтора інтервалу, кеглем 14. Ширина 
таблиць та ілюстрацій не повинна перевищувати 
15,5 см. 

Формули набираються у редакторі формул. 
Таблиці та рисунки виконуються без 
кольорового заливання, у чорно-білому варіанті 
або в градаціях сірого кольору. 

Оптимальний обсяг статті –  10 сторінок. 
Вартість публікації складає 53 грн. за 

сторінку. 
Більш детальні вимоги розміщені на 

сайті університету: www.pntu.nupp.ua у руб-
риці «Наука». 

Чекаємо на Ваші статті! 

З повагою головний редактор журналу 
«Економіка і регіон», ректор Національного 
університету "Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка" 

 В.О. Онищенко 



Реквізити: Національного 
університету "Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка 
ГУДКСУ у Полтавській області,  
IBAN: 
UA 778201720313201002201009727 , 
МФО 820172, код 02071100. 
 Адреса: 36011, м. Полтава, 
просп. Першотравневий, 24, 
кім. 320-Ф, науково-дослідницька  
частина. 
Тел./факс: (0532) 57-32-20. 
Електронна адреса: 
ei r@nuppu.edu.ua 
Сайт університету:  
www.nupp.edu.ua 
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