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Ь ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення визначає порядок видання наукового журналу «Журнал 

європейської економіки / Іоитаї оґ Еигореап Есопоту» (далі -  ЖЄЕ / ШЕ) 
відповідно до:

1) Закону України «Про інформацію» № 2657 -  XII від 2 жовтня 1992 р.
2) Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні» №2782 -  XII від 16 листопада 1992 р.
3) Закону України «Про авторське право і суміжні права» №3792 -  XII від
23 грудня 1993 р.
4) Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №1977 -
XII від 13 грудня 1991 р.

1.2. Журнал засновано у відповідності до ухвали вченої ради 
Тернопільською академією народного господарства під назвою «Журнал 
європейської економіки / Іоигпаї оґ Еигореап Есопоту» (свідоцтво про 
державну реєстрацію №23575-13415ПР серія КВ від 13.07.2018 р.), у 
Міністерстві юстиції України.

1.3. Журнал є фаховим науковим виданням із висвітлення актуальних 
теорій та концепцій міжнародної економіки, дослідження особливостей 
економіки трансформаційних країн і феномену глобальної та європейської 
економічної інтеграції, визначення місця європейських країн у світовій 
економіці.

1.4. Програмною метою та тематичною спрямованістю журналу є, 
ознайомлення фахівців та широкого кола читачів із позитивним досвідом 
міжнародного економічного співробітництва інших країн, а також 
презентацією передових здобутків українських науковців і світового досвіду 
з міжнародної та європейської економіки, зокрема: економічної теорії, теорій 
міжнародної економіки, економіки європейських країн, європейської 
інтеграції, ринку фінансово-банківських послуг, макроекономіки, 
європейського економічного права, трансформаційних процесів 
постсоціалістичних країн, регіоналізації та глобалізації.

1.5. Засновники журналу назначають головного редактора, який організує 
його роботу та відповідає за результати його діяльності. Головний редактор 
назначається та звільнюється зі своєї посади за рішенням засновника. 
Головний редактор формує склад Редакційної колегії журналу. Склад 
Редакційної колегії затверджується керівником засновника. До складу 
Редакційної колегії входять видатні вчені України та інших держав світу. 
Члени Редакційної ради виконують функції експертів журналу. Очолює 
Редакційну колегію головний редактор. Склад штатних працівників, які



бйконують технічні задачі по виданню журналу, формується засновником за 
поданням головного редактора журналу.

1.6. Періодичність видання -  чотири рази на рік; обсяг -  9 умовно- 
друкованих аркушів; видається двома мовами: українською та англійською 
(паралельними випусками). Сфера розповсюдження -  Україна та інші 
держави світу.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
2.1. Видання журналу здійснюється за напрямками, які вносяться 

головним редактором на розгляд та затвердження Вченої ради університету.
2.2. Авторами подаються статті з результатами власних оригінальних 

досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися 
досі. До друку не приймаються статті оглядового характеру.

2.3. Після попереднього розгляду поданих матеріалів на відповідність 
встановленим вимогам, головним редактором приймається рішення, щодо 
подальшої процедури фахової оцінки на засадах одностороннього «сліпе» 
рецензування (8іп§Іе-ЬІіпсІ г є у і є м ?).

2.4. Згідно Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1 
«Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК 
України» до друку приймаються лише наукові статті, які мають такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх 
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор, виділення невирішених 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 даного 
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2.5. Обсяг статті від 12 сторінок формату А4 разом з таблицями та 
рисунками. У випадку, коли стаття містить значні наукові результати за 
рішенням редколегії обсяг статті може бути збільшено.

3. РЕДАКЦІЙНА ПІДГОТОВКА
3.1. Статті подаються особисто або надсилаються менеджеру редакційної 

колегії на е-таіі.
3.2. Статті направляються‘редколегією на рецензування (одна рецензія). 

Рецензії розглядаються на засіданні редколегії і приймається ухвала про 
можливість опублікування статей у журналу. Редколегія залишає за собою 
право редагувати статті з подальшим погодженням їх тексту з авторами.



^  3.3. Головний редактор формує макет журналу, який затверджується на 
засіданні Вченої ради університету. Редакційна колегія дає дозвіл на 
друкування журналу.

4. ДРУКУВАННЯ ЖУРНАЛУ
4.1. Друкування журналу здійснюється Видавничо-поліграфічним центром 

«Економічна думка».
4.2. Менеджер редколегії формує макет журналу із статей, які затверджені 

на редколегії і передає у видавництво для комп’ютерної верстки і друкування 
тиражу.

5.1. Науковий журнал «Журнал європейської економіки / Іоитаї оґ 
Еигореап Есопоту» видається за кошти університету.

5. ФІНАНСУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ЖУРНАЛУ

Головний редактор

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи З.-М.В. Задорожний

Начальник відділу кадрів О. С. Гродська

Начальник ЮВ Л. М. Тру фанова


