Вимоги до матеріалів статей, поданих до наукового журналу
«Проблеми економіки та політичної економії»
Додаток 1
Редакція приймає до розгляду оригінальні, не опубліковані раніше роботи
українською, англійською або російською мовами, що мають відповідати профілю
журналу. До статей висуваються наступні вимоги:
а) Статті, обсягом від 8 до 15 сторінок, повинні містити елементи наукової
новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність. Викладені наукові
положення обґрунтовуються. Статті подаються в редакцію у надрукованому вигляді
на стандартних аркушах паперу А4 і супроводжуватися електронною версією
(Microsoft Word 2003) надісланою електронною поштою на адресу редакції
(друкований примірник надсилається поштою).
б) Стаття має обов’язково включати наступні структурні елементи: постановка
проблеми; аналіз останніх досліджень та публікацій (з обов’язковими посиланнями
в тексті на використану наукову літературу); формулювання цілей статті; виклад
основного матеріалу (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
висновки і перспективи подальших розвідок; список використаної літератури.
Після списку використаної літератури подається список літератури у
транслітерованому вигляді.
в) Стаття має супроводжуватися (для авторів, які не мають наукового ступеня
доктора економічних наук) завіреною рецензією доктора економічних наук і містити
аргументований висновок про її новизну, практичну значущість і доцільність її
публікації.
Обов’язкові посилання на джерела (від 7 джерел) в квадратних дужках.
Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
(http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=207). Підсторінкові зноски для подання
літератури чи конкретизації конкретних положень суворо заборонені! Прямі і
непрямі цитати та всі цифрові дані подаються з обов’язковими посиланнями на
джерела.
Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць має відповідати
загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій.
Матеріали повинні бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 з
розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman Cyr, формат сторінки А4,
вирівнювання по ширині, береги: 2 см з нижнього, верхнього, лівого та правого боків.
Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; інтервал – 1,15, абзацний відступ – 1,25 см.
Перенос слів (в тому числі і автоматичний) не допускається. Нумерацію сторінок не
виконувати. Не користуватись кнопкою табуляції, не використовувати стилі тексту.
Категорично заборонені висячі строки, відступи «ліворуч», «праворуч», інтервали
«перед», «після», застосування табуляції та встановлення абзацних відступів за
допомогою пробілів.
Графічний матеріал слід подавати в доступних для подальшого редагування
програмах. Вставлені рисунки виконуються у допоміжних засобах MS Word та

водночас подаються у форматі *.jpg або *.bmp. Рисунки розташовувати по тексту,
вирівнюючи підписи по центру. Підпис (Рис. 1. Назва….. ) виконується з одинарним
інтервалом. Після назви точка не ставиться. Для рисунків і таблиць застосовується
гарнітура Times New Roman, 12 кегль, інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама,
розміщення легенди – внизу рисунка. Формули, таблиці та рисунки нумерувати
послідовно арабськими цифрами. Таблиці мають бути компактними та не виходити
за межі берегів сторінки. Заголовок (Таблиця 1) вирівнюється за правим полем. Назва
подається з наступного рядка напівжирним шрифтом і вирівнюється по центру.
Математичні формули обов’язково повинні бути пронумеровані у круглих
дужках, які розташовуються відповідно до вимог ВАК. Застосовувати редактор
формул MS Equation 3.0, вирівнювати по центру.
Перед назвою статті подається код УДК (напівжирний, вирівнювання ліворуч)
та на наступному рядку, ініціали, прізвище автора, його науковий ступень, вчене
звання, посада та місце роботи (напівжирний, курсив, вирівнювання по центру). Назва
поданої статті друкується напівжирними прописними літерами, вирівнювання – по
центру. Після відступу в 1 інтервал подається матеріал статті (додаток 2).
Наприкінці на окремій сторінці подаються (додаток 3):
а) анотації (не менше 8 та не більше 15 рядків; Times New Roman, 12 пт,
абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання по ширині) українською, англійською та
російською мовами із зазначенням на початку ініціалів та прізвища автора(ів), його
наукового ступеня, вченого звання та місця роботи, назви статті;
б) ключові слова (7-10) українською, російською та англійською мовами.
Розпочинаються словосполученням “Ключові слова:/ Ключевые слова: / Key words:”,
абзацний відступ 1,25 см, вирівнюються за шириною, одинарний інтервал (Times New
Roman, 12 пт, курсив).
До статті необхідно додати: англомовну версію статті (відповідно до наказу
МОН України від 17.10.2012 р. № 1111 Про затвердження Порядку формування
Переліку наукових фахових видань України), відомості про автора та реферат статті
на українській мові (додаток 4) та їх грамотні переклади на англійській та російській
мовах (1 повна сторінка у редакторі Times New Roman, кегель 14 pt., інтервал 1,15.
Усі поля – 2,0 см. Форматування – на всю сторінку, абзац – 1,25 см). Реферат має
містити відомості про методологію дослідження, отримані автором результати, їхню
новизну та практичну значущість.
У відомостях про авторів необхідно вказати: прізвище, ім'я, по батькові автора,
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, поштові службову та домашню
адреси, телефони, E-mail, а також окремим файлом надіслати фотографію автора
(авторів).
Матеріали надсилаються на електронну адресу polecon.ukr@gmail.com. За цією
адресою також можливе листування з будь-яких питань, пов’язаних із підготовкою
матеріалів журналу.

Додаток 2
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С. С. СЕПАВЬКІ
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії,
Національний університет….

НОВІТНІ ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Тривалий час проблема….
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробки провідних…
Формулювання цілей статті. Метою статті…
Виклад основного матеріалу. Вивчення реального стану…
Висновки і перспективи подальших розвідок. На основі проведених
досліджень….
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Додаток 3
Сепавькі С.С., к.е.н., доцент, Національний університет України
Новітні виклики економічного розвитку
У статті розглядаються методологічні засади дослідження явищ, властивих авангардній
економіці. Виокремлено та проаналізовано альтернативні підходи до розуміння процесів та
явищ, притаманних сучасній економіці. Показано переваги, перспективи та суперечності
ортодоксальної системної методології стосовно дослідження феноменів, атрибутами яких є
перманентна стохастичність трансформацій, поєднання хаотичності та впорядкованості в

розвитку, делінеаризація руху, тенденції об’єктної дифузії тощо. Розкрито особливості
тотально-холістичного та модельно-холістичного підходів, окреслено межі їх застосування.
Обґрунтовано цілісний, самоорганізаційний, саморекурентний та самореферентний характер
авангардної економіки. Надано пропозиції щодо дослідження явищ новітньої, авангардної
економіки на платформі методу холістичного автопоезісу.
Ключові слова: авангардна економіка, холістичний підхід, автопоезіс, цілісність,
методологія, модель, системний метод.
Додаток 4

УДК 330.341
НОВІТНІ ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Сепавькі С.С., к.е.н., доцент, Національний університет України,
stepan@gmail.com
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: функціонального аналізу – при визначенні цінності мережевих благ у
залежності від специфічних характеристик конкретної мережі; граничного аналізу
– при встановленні наслідків впровадження виробниками праце- та
капіталозаощаджуючих технологій; економіко-математичного моделювання – при
дослідженні особливостей трансформацій кривих середніх та граничних витрат,
попиту та пропозиції на новоекономічні блага.
Результати. Запропоновано інтегративну інтерпретацію нової економіки, як
поєднуючої риси, властиві її окремим (інформаційним, знаннєвим,
комунікативним, сервісним, постмодерновим тощо) зрізам.
Показано, що крива попиту на новоекономічну продукцію не набуває
абсолютно еластичного характеру, створюючи передумови привласнення як
надренти споживачем необлаг, так і додаткової ренти їх виробником, а зсуви
кривих граничних та середніх загальних витрат, як результат неоекономічної
модернізації, забезпечують зростання як виторгу, так й прибутку.
Доведено, що для мережевих благ, точка ринкового еквілібриуму завжди
буде визначатись на ділянці кривої попиту з від’ємним кутом нахилу, що
відповідає умовам досягнення рівноваги для ринку нормальних товарів, а
перевернута конфігурація кривої попиту не є характерною.
Новизна. Наведено концептуальні підходи щодо визначення конфігурацій
кривих попиту та пропозиції в, а саме: показано, що крива попиту на
новоекономічні блага має вид близький до стандартного, що не виключає її
певних модифікацій; доведено неможливість від’ємного куту нахилу кривих
пропозиції новоекономічних благ у короткостроковому періоді.
Практична значущість. Запропоновано орієнтири поведінки виробників на
ринках ново-економічних благ відповідно до реконфігурацій кривих попиту та
пропозиції у короткостроковому та довгостроковому періодах.

