Авторларға арналған ақпарат
Барлық мақалалар автордың жеке кабинеті арқылы http://jesp.ieconom.kz/ журналдың сайтында
қабылданады.
Мақала туралы мәлімет:
Зерттеу мақалалар - 3000 - 5000 сөз, шолу мақала - 5000 - 7000 сөз, суреттер мен кестелердің
мазмұнымен қосканда (түйін және дереккөздер тізімін қоспағанда)
Титул парағы автор тіркеліп, мақала сайт арқылы жіберілген кезде жасалады. Титул парағына
енетін: УДК және JEL кодтары, тақырып, түйін, түйінді сөздер, авторлар туралы ақпарат, зерттеуді
қаржыландыру көзі, алғыс.
Мақаланың негізгі мәтіні сайт арқылы жеке файл ретінде жүктеледі.
Негізгі мәтінде: Мақаланың атауы, Кіріспе (зерттеудің өзектілігі мен мақсатын сипаттай
отырып), әдеби шолу (кейбір жағдайларда Кіріспеде көрсетілуі мүмкін), Әдіснама (эмпирикалық
зерттеу жағдайында), Нәтижелер мен талқылау, Қорытындылар болуы тиіс. Қажет болған жағдайда
бөлімдердің, сондай-ақ бөлімшелерді қосымша арнайы атауға жол беріледі.
Дереккөздер тізімі. Кем дегенде 10 тиісті дереккөз, келтірілген дереккөздің DOI көрсету қажет.
Мақала мәтінінде әр дереккөзге сілтеме жасалуы керек. Анонимді дереккөздер (жарлықтар, заңдар)
сілтемелер тізіміне енгізілмеуі керек, бірақ олар мәтінде немесе парқшаның астында келтірілетін
ескертуде келтірілуі қажет.
МАҢЫЗДЫ: Дереккөздер тізімі - автордың ғылыми көкжиегінің көрсеткіші. Әдебиеттер
тізіміндегі шетелдік дереккөздердің саны ғылымның жетістіктерінен хабардар болуды, сонымен
қатар тақырыпты біліктілігін көрсетеді. Соңғы 5-10 жыл ішінде жарияланған дереккөздер болуы
қажет.

Информация для авторов
Все статьи принимаются on-line на сайте журнала http://jesp.ieconom.kz/ через личный кабинет
автора.
Требования к статье:
Исследовательская статья – 3000 - 5000 слов, Обзорная статья - 5000 - 7000 слов, включая
содержание рисунков и таблиц (без учета абстракта и списка источников)
Титульная страница генерируется при регистрации автора и подаче статьи через сайт.
Титульный лист содержит: коды УДК и JEL, заголовок, абстракт, ключевые слова, сведения об
авторах, источник финансирования исследования, благодарность
Основной текст статьи загружается отдельным файлом через сайт.
Основной текст статьи должен содержать: Название статьи, Введение (с описанием
актуальности и цели исследования), Литературный обзор (в некоторых случаях может быть отражен
во Введении), Методология (в случае эмпирического исследования), Результаты и обсуждение,
Выводы, Список источников (на языке оригинала и латинице). При необходимости допускаются
дополнительные специальные названия разделов, а также подразделов.
Список источников. Не менее 10 актуальных источников, требуется приводить DOI цитируемого
источника. На каждый источник должна быть ссылка в тексте статьи. Анонимные источники
(ссылки на постановления, законы и т.д.) не включать в списки литературы, а ссылаться на них в
тексте, либо делать внутритекстовые сноски.
ВАЖНО: Список источников – это индикатор научного кругозора автора. Количество
иностранных источников в списке литературы свидетельствует об осведомленности о достижениях
науки, а также владении темой. Рекомендуется использовать источники, изданные в течение
последних 5-10 лет
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Rules for authors
All manuscripts are accepted on-line through the personal account of the author on the website of the
journal http://jesp.ieconom.kz/.
Manuscript submission rules:
Research paper should contain 3000 - 5000 words, review papers - 5000 - 7000 words, including
figures and tables and excluding abstract and references.
Title page is being generated when user/author is registering and submitting a manuscript through the
web-site. The title page contains: UDC and JEL codes, heading, abstract, keywords, authors details, source
of research funding, acknowledgement.
Main body of a manuscript is uploaded as a separate file through the web-site. The main body should
include: Heading, Introduction (with the relevance and purpose of the study), Literature review (in
some cases, may be in the Introduction), Methodology (for empirical research), Results and discussion,
Conclusions. If necessary, additional special sections as well as subsections are allowed.
References. At least 10 relevant references. DOI of the cited source is preferable. Each source should be
referenced in the manuscript. Anonymous sources (decrees, laws, etc.) should not be included in references,
but should be indicated in the text or in-line footnotes.
IMPORTANT: Reference is an indicator of the author’s scientific horizons. Quality of citations
indicates awareness of scientific achievements in the world, as well as deep knowledge of a topic. Sources
published over the last 5-10 years are preferable.
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