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ЗАПРОШУЄМО ДО ПУБЛІКАЦІЇ

Редакція наукового видання «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму» запрошує до 
співпраці вчених, викладачів, аспірантів, спеціалістів у галузі економіки, права, соціальних наук.

Ми приймаємо до розгляду оригінальні і цінні з наукової точки зору матеріали, що відповідають 
концепції журналу і тематичній спрямованості.

У 2017 році планується видання чотирьох тематичних випусків:
«Економічний та соціальний розвиток» (терміни подання статей – 1 лютого та 1 липня); 
«Право, політика, управління» (терміни подання статей – 1 березня та 1 серпня).
Публікація статей здійснюється на платній основі після її рецензування редакцією й рекомендації 

до друку.
Для викладачів, аспірантів та студентів АПСВТ – пільгові умови оплати. 
Стаття може бути подана українською, російською або англійською мовою. Статті, подані якісною 

англійською мовою, за рішенням редакції можуть бути надруковані безоплатно. 
Детальна інформація щодо вимог відносно структури, обсягів та оформлення рукописів, а також 

умов публікації розміщена на сайті АПСВТ (http://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin) та може 
бути надіслана на запит (edit@socosvita.kiev.ua).

Довідки за телефоном: +38 050-444-90-86 (Тетяна Архипенко).

Редакційна колегія

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ

Редакция научного издания «Вестник Академии труда, социальных отношений и туризма» пригла-
шает к сотрудничеству ученых, преподавателей, аспирантов, специалистов в области экономики, права, 
социальных наук.

Мы принимаем к рассмотрению оригинальные и ценные с научной точки зрения материалы, отве-
чающие концепции журнала и тематической направленности.

В 2017 году планируется издание четырех тематических выпусков:
«Экономическое и социальное развитие» (cроки подачи статей – 1 февраля и 1 июля);
«Право, политика, управление» (cроки подачи статей – 1 марта и 1 августа).
Публикация статей осуществляется на платной основе после ее рецензирования редакцией и реко-

мендации к печати.
Для преподавателей, аспирантов и студентов АПСВТ – льготные условия оплаты.
Статья может быть подана на украинском, русском или английском языке. Статьи, представлен-

ные на качественном английском языке, по решению редакции могут быть напечатаны бесплатно.
Подробная информация о требованиях относительно структуры, объемов и оформления рукопи-

сей, а также условий публикации размещена на сайте АПСВТ (http://www.socosvita.kiev.ua/publishing/
bulletin) и может быть направлена на запрос (edit@socosvita.kiev. ua).

Справки по телефону: +38 050-444-90-86 (Татьяна Архипенко).

Редакционная коллегия

CALL FOR PAPERS

The academic journal «Bulletin of the Academy of Labour, Social Relations and Tourism» invites re-
searchers, academics, experts in economics, law and social sciences to submit their contributions that fit the 
journal scope and thematic coverage.

In 2017, four issues of the journal will be published:
«Economic and social development» (dead-line for submissions: 1 February and 1 July);
«Law, politics, governance»(dead-line for submissions: 1 March and 1 August).
All submitted manuscripts have undergone rigorous peer review. 
A manuscript can be submitted in Ukrainian, Russian or English. A submitted manuscript in good 

English language can be published free of charge. Other manuscripts are published on the fee-based condi-
tions.

Any further information regarding journal scope and requirements to manuscripts is available on the 
journal web-page - http://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin (currently in Ukrainian) and can be 
sent on request (edit@socosvita.kiev. ua).
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