Інформація для авторів наукового фахового журналу
„ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС-ХХІ”
Журнал заснований у 1996 році
Виходить 6 разів на рік
Засновники журналу:
Інститут суспільної трансформації (директор – проф. О. І. Соскін),
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
(директор – академік НАН України Ю. М. Пахомов)
Науковий фаховий журнал „Економічний часопис-ХХІ” включено до переліку фахових
видань із двох галузей наук:
Економічні науки, Політичні науки
(Постанова Президії ВАК України №1–05/3 від 14.04.2010 р. –
"Бюлетень ВАК України", №5, 2010)
Вимоги до наукових статей:

1. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового
дослідження, оформленого відповідно до вимог.
2. Редакція приймає до публікації наукові статті, які підготовлені спеціально для
наукового фахового журналу „Економічний часопис-ХХІ” й ніде раніше не публікувалися.
Статті студентів не розглядаються.
3. Науковою редколегією здійснюється обов’язкове внутрішнє та зовнішнє рецензування
статті.
4. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто автору на доопрацювання або
відхилено.
5. Аспіранти та здобувачі мають надіслати рецензію наукового керівника на подану
статтю. Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи.
6. Гонорар за статтю не виплачується.
7. Публікація статті є платною. Оплата здійснюється після отримання статті, надісланої в
редакцію електронною поштою і перевіреної на відповідність вимогам ВАК України та
концепції журналу. Механізм оплати див. в окремому файлі.
8. Статті у журналі можуть друкуватися українською, російською, англійською,
польською мовами.
9. Стаття мусить бути відредагована.
10. Стаття має бути структурована за такими елементами: УДК; ПІБ автора (співавторів),
науковий ступінь, учене звання, посада, назва статті, анотація (не більш як 600 знаків),
ключові слова (до п’яти) українською, російською та англійською мовами; Постановка
проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із

важливими науковими чи практичними завданнями); Аналіз останніх досліджень і
публікацій (в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття); Мета статті (постановка завдання); Основні результати дослідження (з
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); Висновки (підсумки
дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі); Література.
11. Посилання на джерела використаних матеріалів є обов’язковими (подаються по тексту
у хронологічному порядку цифрою у квадратних дужках, література – у кінці статті).
Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування в тексті. Вони
оформлюються відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: Форма 23,
затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 року № 147).
12. Посилання на табл. та рис. у тексті статті обов’язкові (Джерело: …).
13. Обсяг статті повинен становити 10–12 сторінок (формат А4, гарнітура “Times New
Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – по 2 см з
усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см).
14. Стаття має бути надіслана в редакцію електронною поштою (у файлах формату
редактора Microsoft Word) і містити підпис автора (сканований).
15. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування
програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel
або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі
малювання редактора Microsoft Word; математичні формули – у редакторі формул
Microsoft Equation (3.0).
16. У довідці про автора треба обов’язково вказати прізвище, ім’я та по батькові автора
(співавторів), науковий ступінь, учене звання, посаду, наукову спеціальність (номер,
назву), у рамках якої написана стаття, для аспірантів – рік навчання, ПІБ, науковий
ступінь, учене звання та посаду наукового керівника, а також адресу (поштову,
електронну) і контактні телефони.
17. Стаття друкується з фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції в
електронному вигляді (у форматі зображення .jpg, цифрову або скановану щонайменше на
300 dpi).
18. Редколегія здійснює наукове та літературне редагування статті, погоджуючи
відредагований варіант із автором, який дає письмовий дозвіл на друк.
Статті, які не відповідають зазначеним вимогам,
редакція до друку не приймає.
Додаткову інформацію можна отримати
за тел. (044) 235 8023, 235 9828 (27), e-mail: editor@osp.com.ua, antonina_matviychuk@i.ua
http://soskin.info/ea/
Матвійчук Антоніна Миколаївна,
канд. екон. наук, доц., головний редактор „ЕЧ-ХХІ”

