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« 21 » травня 2021 р. м. Вінниця № 10 н 
 
Про затвердження складу редакційної 
колегії наукового фахового видання ВНАУ 
«Економіка, фінанси, менеджмент:  
актуальні питання науки і практики»  
 

Згідно наказу ректора ВНАУ № 101 від 28.04.2020 р. «Про 
затвердження складу редакційних колегій наукових фахових видань 
університету категорії «Б»» п. 1.2. Головню О.М. призначено заступником 
головного редактора Всеукраїнського науково-виробничого журналу 
«Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики». 

Згідно п. 3.8. Положення про наукові фахові видання Вінницького 
національного аграрного університету, ухваленого Вченою радою ВНАУ 
28.04.2020 р. (протокол № 11), заступник головного редактора відповідає за: 

- реалізацію рішень головного редактора журналу; 
- реалізацію рішень редакційної колегії журналу; 
- формування змісту кожного номеру журналу; 
- контроль за виконанням завдань відповідального секретаря, 

технічного і літературного редакторів із листування з авторами, читачами, 
рецензентами, членами редколегії; 

- інформування членів редакційної колегії про стан редакційного 
портфеля; 

- підготовку пропозиції щодо вирішення конкретних питань і проблем 
із поточної діяльності видання; 

- пропозиції удосконалення у концепції видання та перспективні 
напрямки його розвитку; 

- контроль за проходженням на всіх етапах підготовки до випуску, 
контроль за якістю виконання і відповідності графіку виходу періодичного 
видання. 

Згідно встановленої періодичності журнал № 1 мав бути виданий у 
І кварталі 2021 року. Станом на 24.05.2021 року по термінах має бути уже 
сформований макет журналу № 2, але при цьому ще не забезпечено випуск 
журналу № 1.  

На цю дату ще не забезпечено: 
- реєстрацію статей, їх первинний контроль (перевірка технічних вимог 

до оформлення статті, кількість сторінок, кількість літературних джерел і 
правильність їх оформлення, обсяг анотації тощо);  

- оплату авторами за публікації статей у журналі; 
- збирання, друкування рецензій і квитанцій за оплату, друк статей;  



- поліграфічне виготовлення та поширення випусків журналу; 
- здійснення літературного редагування мови і стилю поданих до друку 

рукописів статей на українській, російській, англійській мовах;  
- верстка журналу; 
- присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного 

цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier); 
- розташування збірника на сайтах Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії 
академічних текстів у разі відкритого доступу електронних копій видання, 
міжнародній базі індекс Copernicus та розміщення на сайті журналу оригінал-
макета; 

- заступником головного редактора Головнею О.М. не вичитано жодної 
статті ні в І, ні в ІІ варіанті (після редагування), навіть не вичитано статтю за 
власним авторством. 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Визнати таким, що втратив чинність п. 1.2. наказу від 28.04.2020 р. 

№ 101 «Про затвердження складу редакційних колегій наукових фахових 
видань університету категорії «Б»». 

2. Затвердити склад редакційної колегії наукового фахового видання 
ВНАУ «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і 
практики»: 

2.1. Члени редакційної колегії: 
Калетнік Г.М. – д.е.н., професор, академік НААН України, ВНАУ 
Гончарук І.В. – д.е.н., професор, ВНАУ 
Вдовенко Л.О. – д.е.н., професор, ВНАУ 
Ємчик Т.В. – к.е.н., доцент, ВНАУ 
Сахно А.А. – д.е.н., професор, ВНАУ 
Алескерова Ю.В. – д.е.н., професор, ВНАУ 
Коляденко С.В. – д.е.н., професор, ВНАУ 
Логоша Р.В. – д.е.н., доцент, ВНАУ 
Пронько Л.М. – к.е.н., доцент, ВНАУ 
Пришляк Н.В. – к.е.н., доцент, ВНАУ 
Токарчук Д.М. – к.е.н., доцент, ВНАУ 
Брояка А.А. – к.е.н., доцент, ВНАУ 
Здирко Н.Г. – д.е.н., доцент, ВНАУ 
Свиноус І.В. – д.е.н., професор, Білоцерківський національний 

аграрний університет 
Шпикуляк О.Г. – д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України, 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України 
Jekabsone Sandra – Doctor of Economics, Professor, Латвійський 

університет, Латвія 
Sproge IIze – Doctor of Administrative Sciences, Associate Professor, 

Латвійський університет, Латвія. 



2.2. Призначити: 
Головним редактором: Гончарук І.В. – д.е.н., професора, ВНАУ 
Заступником головного редактора: Токарчук Д.М. – к.е.н., доцента, 

ВНАУ 
Відповідальним секретарем: Вовк В.Ю. – ВНАУ 
Технічним редактором: Козяр Н.О. – к.е.н., ВНАУ 
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 

наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В.  
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