Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до публікації у науковому журналі
«Наукові записки Національного університету «Острозька
академія» серія «Економіка».
Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» та включено
у категорію «Б» на підставі
Наказу МОН України № 975 від 11 липня 2019 р.
Журнал включено до міжнародних наукометричних
баз і каталогів наукових видань:
INDEX COPERNICUS, http://jml.indexcopernicus.com ;
EBSCO Publishing, Inc., США, сайт: www.ebscohost.com;
ResearchBib: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2311-5149;
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory): http://ulrichsweb.serialssolutions.com;
DOI: 10.25264/2311-5149, сайт:www.doi.org;
Google Академія, https://scholar.google.com.ua (h-індекс 9);
CiteFactor;
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, Україна, сайт: http://nbuv.gov.ua.
Бібліометрика української науки, сайт: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals

До публікації приймаються наукові статті, що ніде раніше не публікувалися та в яких
висвітлюються результати наукових досліджень в галузі економічних наук за такими
тематичними напрямами:
- cучасні проблеми економічноїтеорії;
- економіка та управління національним господарством;
- економіка та управління галузями та підприємствами;
- економіка праці та регіональна економіка;
- фінанси, грошовий обіг та кредит;
- облік, аналіз та аудит;
- математичне моделювання та інформаційні технології в
економіці; Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність видання: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).
Детальна інформація про умови публікації розміщена на сайті журналу - ecj.oa.edu.ua.
Для публікації статті в № 20 (48) за березень необхідно не пізніше 26 лютого 2021 року
зареєструватись на сайті журналу та подати наступні матеріали:
- статтю згідно із вказаними на сайті журналу вимогами;
- електронну заявку автора, із зазначенням ORCID-ідентифікатор автора;
- відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь
(для осіб, які не мають наукового ступеню);
- зверніть увагу на зміну оформлення списку літератури згідно стандартів АРА.
Вартість публікації складає 50 грн. за одну сторінку + 100 грн. за присвоєння статті DOI.
Адреса редакції: вул.Семінарська 2, м.Острог, Рівненська обл., 35800
Телефони та е-mail:esj@oa.edu.ua
(097) 662-76-51, yuliia.shulyk@oa.edu.ua – Шулик Юлія Віталіївна (головний редактор);
(98) 425-41-32, olha.demianchuk@oa.edu.ua – Дем’янчук Ольга Іванівна (відповідальний за
випуск).
З повагою, редакційна колегія видання!

