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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Загальні проблеми національної економіки.
Економіка суб’єктів господарювання.
Фінансово-кредитна система в умовах глобалізації.
Економіка АПК.
Вища економічна освіта.
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Економіко-математичне моделювання.
Менеджмент і маркетинг.
Економіка туризму.

10. Економічна безпека.
Шановні колеги!
Пропонуємо Вам розмістити наукові публікації у електронному науковому фаховому виданні
Житомирського державного університету імені Івана Франка у галузі економічних наук
«Економіка. Управління. Інновації».
До опублікування приймаються статті, що мають наукову і практичну новизну.
Контрольні дати виходу електронного наукового фахового видання:
Дата виходу:
20-31 березня 2016 р.
20-30 червня 2016 р.
20-30 вересня 2016 р.
20-30 грудня 2016 р.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
За результатами виходу електронного наукового фахового видання на вимогу учасника буде
надісланий сертифікат Новою поштою за рахунок отримувача.
Наукові статті буде розміщено на сайті Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/

УМОВИ УЧАСТІ:
1. Статті надсилати лише в електронному варіанті на адресу ecupin@mail.ru
2. Файли назвати за прикладом: Заявка Іванов; Стаття Іванов; Чек Іванов.
3. Публікація в електронному науковому фаховому видані «Економіка. Управління. Інновації»
платна. Вартість публікації становить 35 гривень за сторінку формату А4.
4. Вартість публікації для докторів наук становить 150 гривень за статтю.

Грошовий переказ надсилати поштою на адресу:
м. Житомир, вул. Комерційна 2, 10019 до запитання
Халімовській Ірині Валеріївні
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
1. Обсяг статті. Мінімальний обсяг статті 10 сторінок формату А4, через 1,5 інтервали. Поля –
25 мм. Абзац – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, розмір 14, виключка по ширині.
2. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 25 мм.
3. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед відомостями про авторів).
4. Ініціали та прізвища авторів, їх вчений ступінь, посада чи професія, місце роботи
(напівжирним, виключка вправо).
5. Назва статті (великими прописними літерами, напівжирним, виключка по центру).
6. Анотація (не менш ніж 1000 знаків) українською мовою та ключові слова (Times New Roman,
розмір 12, курсивом, виключка по центру). Анотації російською та англійською мовами, ключові слова
та ПІБ авторів пишуться в кінці статті (Times New Roman, розмір 12, виключка по ширині, без абзацу).
7. В кінці тексту статті через один інтервал наводиться Список використаних джерел (не менше
10).
8. Рисунки, діаграми будуються з використанням чорної-білої гами. Всі рисунки повинні бути
згруповані як єдиний об’єкт.
9. Стаття повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК
України від 15.01.2003 р. №7 – 05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань внесених до переліків
ВАК України»:
• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор, виділення нерозв'язаних раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття;
• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
• висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
10.
До матеріалів додається заявка учасника, яку потрібно заповнити і надіслати разом з
копією платіжного доручення.
11. Увага! У зв'язку із включенням журналу до низки міжнародних бібліографічно-реферативних баз даних,
список літератури має складатися з двох блоків: ЛІТЕРАТУРА і REFERENCES (ця вимога діє і для
англомовних статей):
ЛІТЕРАТУРА - джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту
бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. №147);
REFERENCES - той же список літератури транслітерований в романському алфавіті (рекомендації за
міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010, правила до оформлення транслітерованого списку
літератури References на сайті www.dse.org.ua, розділ для авторів).

Статті, які не відповідають вимогам, надіслані без оплати – не розглядаються.
Організаційний комітет залишає за собою право відбору та редагування наукових статей.

ЗАЯВКА АВТОРА
Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Установа, організація, навчальний заклад,
посада
Назва статті
Поштова адреса (для відправлення
сертифікатів)
E-mail, телефони (мобільний, домашній,
робочий)
Координатор електронного наукового фахового видання:
тел. (0412) 48-24-50, факс. (0412) 48-24-51, е-mail: ecupin@mail.ru

