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Шановні професори/викладачі/академіки/дослідники, 
 
Оголошено набір статей до міжнародного наукового фахового видання «Economics, Management and 
Sustainability» (Poland). Науковий фаховий журнал приймає до публікації у електронному вигляді наукові праці 
з питань економіки, управління та сталого розвитку. 
 
Журнал виходить двічі на рік. 
Зараз готується до публікації Volume 3 Issue 1 журналу (термін виходу – березень-квітень 2018 р.). 
Термін подання статей – до 20 лютого 2018 року (продовжено). 
 
Статті публікуються англійською мовою. 
За потреби надсилаємо Сертифікат. 
 

КРАЩІ СТАТТІ НА АКТУАЛЬНУ ТЕМАТИКУ МОЖУТЬ БУТИ 

ОПУБЛІКОВАНІ БЕЗКОШТОВНО!!! 
 
Останній випуск - https://jems.sciview.net/index.php/jems/issue/view/3 
Пріоритет надається статтям на актуальну тематику перекладеним якісною англійською мовою. 
Вимоги до статей – https://jems.sciview.net/index.php/jems/about/submissions 
Структура статті англійською мовою: 
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ІНДЕКСУВАННЯ 

Журнал включений у наукометричні й інформаційні бази: Index Copernicus International Journals Master List 
(Poland), ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory) (USA), Google Scholar (USA), BASE – Bielefeld 
Academic Search Machine (Germany), EconPapers (USA), IDEAS (USA), RePEc, ResearchBib, Science Index (РІНЦ), 
Scientific Indexing Services (USA), SOCIONET, ZENODO (Switzerland) й інші. 
 

 

 
 

   

   
 

 
 

Крім цього, на даний час, наше видання тісно співпрацює з Elsevier B.V. (Scopus) на предмет 
покращення системи менеджменту журналу та можливості подальшого включення. 
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Видавці 
Economics, Management and Sustainability видається спільно: 
Scientific Publishing House (CSR) (Poland, EU) 
Scientific Publishing House “SciView” (Poland, EU) . 
 
Співпраця з JEMS дозволить: 
• Безпосередній, універсальний доступ до вашої статті при публікації 
• Висока видимість для пошукових систем та видимість через веб-сайт JEMS 
• Швидка публікація 
• Гарантоване збереження поданої вами статті 
• Знижки та звільнення від оплати для авторів з регіонів, що розвиваються 
• Розміщення статті в базах даних міжнародних наукометричних систем 
 

Статті відкритого доступу публікуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license 
 
JEMS публікує первинні дослідження та статті у всіх галузях економіки та менеджменту; теми включають: 
• Державне управління 
• Економіка організацій та галузей 
• Економічне зростання та розвиток 
• Енергетика та ресурсозбереження 
• Інновації 
• Маркетинг 
• Менеджмент 
• Методи дослідження бізнесу 
• Підприємництво 
• Сталий розвиток та інші 
• Стратегічний менеджмент 
• Управління проектом 
• Управління ризиками 
• Фінанси та інвестиції 
 

Надіслати статтю 

online Submission 
https://jems.sciview.net/index.php/jems/about/submissions#authorGuidelines 

або 
submit.jems@sciview.net; sepd.tntu@gmail.com 

 
Просимо повідомити про журнал «Economics, Management and Sustainability» ваших Друзів / Колег / 
Дослідників. 
Дякуємо, 
З найкращими побажаннями, 
Команда журналу. 
E-mail:  editor.jems@sciview.net; sepd.tntu@gmail.com 

 

Ми у ResearchGate 

https://www.researchgate.net/project/Scientific-Journal-Economics-Management-and-Sustainability 

Ми у Facebook 

https://www.facebook.com/EconomicsManagementSustainability 
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