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Редакція МНЖ «МРЕ» є прибічником поєднання науково-
методичних, науково-методологічних та практичних аспектів наукового 

дослідження. Основними засадами редакційної політики є: 
актуальність, достовірність, обґрунтованість, наукова новизна, 

інноваційність, неупередженість та об’єктивність у рукописах видання. 

Тематика рукописів, які подаються до друку, має відповідати 
науковим напрямам журналу. Статті не повинні мати характер 

відкритої чи прихованої реклами (антиреклами). Редакція залишає за 
собою право редагувати надіслані рукописи із метою забезпечення 

відповідності текстів граматичним, орфографічним, стилістичним та 
логічним нормам, а також доступності для читацької аудиторії. 

Редакція залишає за собою право не публікувати подані рукописи у 

разі, якщо вони не відповідають тематиці журналу, є упередженими, 
політично заангажованими, містять недостовірну інформацію, а також 

не відповідають загальноприйнятим науковим та етичним нормам та 
чинним нормативно-правовим актам України. 

Автор(и), надаючи рукопис для публікації, автоматично 

підтверджує, що поданий рукопис надається для опублікування вперше 
і тільки в МНЖ «МРЕ», є результатом власних досліджень, а будь-яке 

використання у цих рукописах досліджень інших осіб чи інформації з 
інших джерел оформлено відповідно до чинних вимог законодавства 

України та міжнародної практики. Рукописи приймаються до публікації 
тільки у разі якщо, автор(и) згоден(ні) на відкритий доступ до його 

рукописів через Інтернет: через web-сайт МНЖ «МРЕ», наукометричні 

бази та портали українських та закордонних наукових бібліотек. 
Відповідальність за підбір, точність наведених на сторінках 

журналу фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвищ, 
географічних назв та інших відомостей, а також за розголошення 

даних, які не підлягають відкритій публікації, несе автор(и) рукопису. 

Будь-яке передрукування, копіювання, публікування чи наступне 
публічне поширення рукописів, опублікованих на сторінках журналу, 

допускається виключно за умови згоди автора(ів), редколегії (видавця) 
та наявності посилання на опублікований рукопис. 

Усі рукописи, що подаються до публікації, проходять дворівневу 
систему рецензування: зовнішнє та внутрішнє (таємне). 

Порядок подання, розгляду і опублікування рукописів: 

1) автор надсилає рукопис електронною поштою для попереднього 
розгляду; 

2) рукопис приймається редколегією тільки за умови відповідності 
його оформлення чинним вимогам МОН України, ДСТУ та нашого 

журналу і може бути відхилений чи відправлений на 

доопрацювання у разі невідповідності зазначеним стандартам і 
вимогам; 

3) редколегія направляє рукопис на обов’язкове незалежне таємне 

http://mer.fem.sumdu.edu.ua/ua/author.html
http://mer.fem.sumdu.edu.ua/ua/author.html


рецензування (строк рецензування – не більше 30 календарних 

днів, починаючи з наступного робочого дня після дати отримання 
рукопису редакцією); 

4) за результатами рецензування рукопис може бути: 

a. прийнятий до опублікування; 
b. повернений авторові для внесення відповідних коректив, 

якщо того вимагає рецензія (термін доопрацювання 
рукопису не повинен перевищувати 30 календарних днів, 

починаючи з наступного дня після дати надсилання 

електронною поштою автору рецензії; у разі перевищення 
зазначеного терміну рукопис автоматично вважається 

відхиленим); 
c. відхилений, як такий що не відповідає чинним вимогам 

(причини відхилення обов’язково зазначаються у рецензії на 
рукопис); 

5) тільки після остаточного узгодження всіх питань стосовно змісту 

рукопису (наприклад, повторного рецензування, якщо попередня 
рецензія цього вимагала), він вважається прийнятим до 

опублікування; 
6) автор надсилає всі необхідні документи звичайною поштою; 

7) редколегією вирішується питання щодо включення рукопису у 

відповідний номер журналу, про що повідомляється авторові 
електронною поштою; 

8) авторові повідомляється (електронною поштою) про факт виходу 
друком накладу журналу; 

9) авторові надсилається авторський примірник журналу із його 
рукописом. 

Даний порядок є узагальненим та орієнтовним, більш детальна 

інформація надається авторам за особистим запитом електронною 
поштою відповідно до умов публікації. 

Журнал є відкритим ресурсом, приймає рукописи на безоплатній 
основі, згідно з вимогами редакційної політики та за умови 

відповідності їх чинним вимогам МОН України, ДСТУ та інших 

нормативно-правових актів України. 
Всі претензії, зауваження та питання стосовно діяльності журналу 

необхідно надсилати на адресу електронної чи звичайної пошти 
журналу. 
 
 

Редакція міжнародного наукового журналу 

«Механізм регулювання економіки» 
 

кафедра економіки та бізнес-адміністрування, 
Сумський державний університет, 

вул. Римського-Корсакова, 2, 
м. Суми, 40007, Україна 

 

http://mer.fem.sumdu.edu.ua/ 
e-mail: economer@mail.ru 

http://mer.fem.sumdu.edu.ua/
mailto:economer@mail.ru

