Вимоги щодо оформлення статей, що подаються до
міжнародного електронного наукового журналу
«УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ»
Міжнародний електронний журнал "Управління економічними процесами" (ISSN 2311-6293)
публікує неопубліковані раніше і не представлені до публікації в інші видавництва статті, що містять
оригінальні результати досліджень в сфері проблем управління економічними системами.
Журнал видається англійською мовою.
Тематика міжнародного електронного журналу "Управління економічними процесами":
- світова економіка та міжнародні економічні відносини;
- національна та регіональна економіка;
- інноваційні та інвестиційні процеси в економічних системах;
- економіка підприємств;
- сталий розвиток.
Наукові статті повинні містити такі елементи (з виділенням по тексту статті):
- постановка проблеми в загальному виді і її зв'язок з важливими науковими або практичними
завданнями (Іntroductіon);
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких покладено початок вирішення даної проблеми та на
які спирається автор (Analysіs of recent researches and publіcatіons);
- виділення невирішених раніше складових загальної проблеми, яким присвячена стаття (Prevіously
unsettled problem constіtuent);
- формулювання цілей статті, визначення методів та інформаційних джерел дослідження (Maіn
purpose of the artіcle);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів (Results and dіscussіons);
- висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку (Conclusіons and further
researches dіrectіons);
- список літератури, що повинен включати не менше 7 джерел (References).
Мінімальний обсяг статті – 5 сторінок. Статті оформляються на аркушах формату А4 з полями по 20
мм; абзацний відступ – 10 мм; міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14.
Повна інформація про оформлення статей розташована на сайті журналу http://epm.fem.sumdu.edu.ua/
Для публікації в науковому журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали на електронну
адресу epm.journal@gmail.com:
1. Стаття на англійській мові;
2. Анотація до статті російською, українською і англійською мовами із зазначенням П.І.Б. автора(ів)
(повністю), назви статті і тексту анотації (100 слів);
3. Ключові слова російською, українською і англійською мовами (до 5-7 слів і словосполучень);
4. Відомості про автора (ів);
5. Рецензія на статтю доктора наук для авторів, які не мають наукового ступеня.
Для авторів, що представляють не Україну, обов'язковими є лише пп. 1, 2 (у частині наявності
анотації англійською і бажано російською мовою) і п. 4!
При відсутності одного з перерахованих компонентів, наявності великої кількості стилістичних,
орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали
редколегією до розгляду не приймаються та не рецензуються.
Прийняті до розгляду статті проходять перевірку на наявність плагіату і таємне рецензування,
результати яких повідомляються автору. Про одержання статті та виконання вимог щодо її оформлення
редакція повідомляє автора (авторів) протягом 3 робочих днів.
Вартість публікації визначається на основі кількості сторінок статті і становить 20 гривень за сторінку.
При схваленні статті членами Редакційної ради автору висилається повідомлення про прийняття статті до
публікації, розрахунок вартості видавничого внеску та реквізити для оплати. До прийняття статті до
публікації оплата не здійснюється.

