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Електронне наукове фахове видання
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до публікації у журналі «ЕКОНОМІКА. УПРАВЛІННЯ. ІННОВАЦІЇ» – електронного наукового
фахового видання у галузі економічних наук.
Журнал зареєстровано у Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) i
входить до переліку електронних фахових видань (Постанова Президії ВАК України № 2-05 / з від 08.07.09 р.
про внесення збірника до Переліку електронних наукових фахових видань та перереєстрації (Наказ
Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528).
Журнал зареєстровано та проіндексовано у міжнародній наукометричній базі даних та пошуковій системі
текстів наукових публікацій:

Програмними цілями електронного фахового наукового видання є: популяризація економічних знань,
інформування наукової спільноти щодо сучасних наукових досягнень у галузі економіки у результаті
оприлюднення результатів наукових досліджень та відкритого доступу до публікацій.
До електронного видання приймаються статті, які є результатом проведеного автором наукового
дослідження згідно наведених нижче тематичних розділів журналу, представляють наукову і практичну
новизну та, які раніше ніде не були опубліковані.
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Тематичні напрями електронного наукового фахового видання:
Економічна теорія та історія економічних вчень.
Міжнародна економіка.
Економіка та управління національним господарством.
Економіка та управління підприємствами.
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Інноваційний розвиток.
Сталий розвиток.
Менеджмент.
Маркетинг.
Фінанси та страхування.
Облік і оподаткування.
Статистика.
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Загальні умови:
 Редакція наукового електронного журналу розміщує статті авторів у мережі Інтернет на сайті Національної
бібліотеки
України
імені
В.І. Вернадського:
http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?z21id=&i21dbn=ujrn&p21dbn=ujrn&s21stn=1&s21ref=10&s21f
mt=juu_all&c21com=s&s21cnr=20&s21p01=0&s21p02=0&s21p03=i=&s21colorterms=0&s21str=ej000036
 За результатами виходу електронного наукового фахового видання на вимогу учасника буде надісланий
сертифікат Новою поштою за рахунок одержувача;
 Робочі мови: українська, російська, англійська, польська;
 Матеріали повинні відповідати вимогам оформлення статей МОН України щодо фахових видань:
 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними
завданнями;
 аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми i 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 напрямі;
 список використаних джерел.
 Редакція журналу залишає за собою право здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, а
також відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу;
Умови та порядок подання статей:
Для розгляду питання про публікацію статті необхідно:
 Не пізніше ніж за 1 місяць до контрольної дати виходу видання заповнити авторську довідку, а також
надіслати її на електронну пошту редакції журналу eui.zdu@gmail.com
 Надіслати наукову статтю (лише в електронному варіанті). Мова публікацій: українська, російська,
англійська, польська.
 Файли назвати за прикладом: заявка Кравчук; стаття Кравчук; чек Кравчук.
 Для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи,
яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента
повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (університету).
 Відскановане підтвердження сплати коштів. Розмір внеску за публікацію статті для вітчизняних авторів
становить 40 гривень за 1 сторінку А4, для зарубіжних – 30 €.
 Сплата вартості публікації через термінали самообслуговування або у відділеннях Приватбанку:
поповнити картковий рахунок члена редакційної колегії Вікарчук Ольги Іванівни. – № 5168 7427 0929 1458.
При відправці квитанції зазначати своє П.І.П.
Контрольні дати виходу електронного наукового фахового видання:
31 травня поточного року;
30 листопада поточного року.
Контакти редакції:
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, Україна, 10008
Відповідальний секретар: Вікарчук Ольга Іванівна
Електронна пошта: eui.zdu@gmail.com
Телефон для довідок: 098-319-51-18
Вимоги до оформлення статей:
1. Технічні вимоги:
 Обсяг статті має бути не менше 10 та не більше 20 сторінок формату А4.
 Поля з усіх сторін – 25 мм.; міжрядковий інтервал – 1,5 см.; шрифт «Times New Roman» – 14 pt.; абзацний
відступ – 1,25 см.; текст вирівнюється по ширині.
 Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок
відповідного джерела. Наприклад: [12, с. 36].
 Список використаних джерел подається наприкінці статті у порядку згадування, мовою оригіналу,
оформлений згідно українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація.
Бібліографічне
посилання.
Загальні
вимоги
та
правила
складання»:
http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF).
 Увага! У зв'язку із включенням журналу до міжнародної наукометричної бази даних список літератури має
складатися з двох блоків: ЛІТЕРАТУРА і REFERENCES (ця вимога діє і для англомовних статей): REFERENCES той же список літератури, транслітерований у романському алфавіті (рекомендації за міжнародним
бібліографічним стандартом APA-2010).
2. Структура статті:
 на першому рядку ліворуч – УДК;
 на другому рядку – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь і вчене звання, посада, повна назва
організації, яку представляє автор, імена інших співавторів – за наявності, але не більше 3-х (напівжирним,
вирівнювання вправо);
 назва статті через рядок, великими прописними літерами, напівжирним, вирівнювання по центру;
 анотації (не менше 1000 знаків) та ключові слова (не менше 7 слів) українською та англійською мовами –
Times New Roman, розмір 12, курсивом, вирівнювання по центру. Переклад англійською мовою повинен
бути достовірним (не комп’ютерним);
 далі через рядок розміщують текст статті. Наприкінці через рядок – список літератури (не менше 5);
 рисунки і таблиці подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці
з використанням чорної-білої гами. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули у
статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (Microsoft Word for Windows).

Авторська довідка
(заповнюється на кожного із авторів та відправляється в одному файлі):
Українською
мовою
Прізвище, Ім’я, По-батькові (повністю)
Вчена ступінь
Вчене звання
Установа, організація, навчальний заклад
Посада
Назва статті
№ тематичного напряму видання
Е-mail
Телефон
Сертифікат учасника конференції (так, ні)
Поштова адреса для відправки сертифіката (з вказівкою поштового
індексу i країни)
Дата заповнення
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