
Шановні автори!  

З метою збереження високого наукового рівня журналу 

«Сталий розвиток економіки» попереджаємо, що Ваша стаття 

буде перевірена на ПЛАГІАТ. У разі наявності рівня унікальності 

нижче 80% редакція має право виключити статтю з номеру без 

повернення оплати. 

 

Щоб уникнути неприємностей радимо Вам дотримуватися наступного. 

 

Якщо Ваша стаття має характер огляду існуючих наукових досліджень та 

передбачає компіляцію вже існуючих результатів наукових досліджень інших 

авторів для формування Ваших особистих висновків щодо існування не 

вирішених раніше проблем, БУДЬ ЛАСКА РОБІТЬ ПОСИЛАННЯ У ТЕКСТІ, 

ВЖИВАЙТЕ СИМВОЛ «ЛАПКИ». Або намагайтеся ВЛАСНИМИ СЛОВАМИ 

донести основну ідею роботи іншого автора, вказуючи яке саме відношення ця 

ідея має до Вашого дослідження, а наприкінці речення або абзацу ставити 

посилання.  

 

Якщо Ви використовуєте відомі формули, економіко-математичні моделі, 

рисунки, таблиці, розроблені іншими авторами, БУДЬ ЛАСКА, РОБІТЬ 

ПОСИЛАННЯ У ТЕКСТІ! Вказуйте чому саме Ви наводите цю формулу, а не 

іншу! Підкресліть її переваги або недоліки у контексті вирішуваної Вами 

проблеми. 

 

ВСЕ ЦЕ У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ПРИНИЗИТЬ УНІКАЛЬНІСТЬ ТА 

ЦІННІСТЬ ВАШОЇ РОБОТИ! 

 

Щиро бажаємо наукових успіхів на благо економіки України!  
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СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ ТА МОДЕЛІ 

 

Постановка проблеми. Здійснення швидкої та ефективної трансформації 

соціально-економічних процесів в Україні згідно принципів сталого розвитку 

на тлі підсилення ролі регіонів є вкрай важливою проблемою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поряд з прізвищами 

учених слід вказувати предмет їх досліджень (до 1 речення).  

Наприклад, науковою школою таких вчених, як В.П. Кухар, 

Б.В. Буркинський, М.А. Голубець, Б.М. Данилишин, Л.Г. Руденко, А.Г. Шапар 

[3] розроблено фундаментальні, теоретико-методологічні засади переходу 

України до сталого розвитку, який вбачається у збалансованості 

гуманістичного, соціального, економічного та екологічного розвитку. 

Концепції, запропоновані О.О. Векличем [9], Ю.І. Самойленком, 

С.І. Курикіним [5], В.І. Ландиком [2], адаптовані під вертикально-

горизонтальну систему державного управління і являють собою деталізований 

план дій для нижчих щаблів влади з визначеними механізмами та поставленими 

у кількісному вимірі цілями. Сталий розвиток у регіональному аспекті 

доліджують представники Львівської школи регіоналістики: М.І. Долішній, 

С.М. Злупко, П.Ю. Бєлєнький, М.А. Козоріз, В.С. Кравців, Л.Т. Шевчук, 

Я.О. Побурко [10].  



Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати 

завдання дослідження, яке полягає в  

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Приклад оформлення рисунку: 

Рис. 1. Фактори впливу прямої дії 

Джерело: [4]         
                                        або 

                 розроблено автором (-ами)           
                                 або 

                 розроблено автором (-ами) за даними [9]   

 

Приклад оформлення таблиці: 

Таблиця 1 

Перелік державних шахт, намічених до першочергової приватизації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: [2]         
                                        або 

                 розроблено автором (-ами)         
                                 або 

                 розроблено автором (-ами) за даними [5]   

 

Шахта 

Видобуток, 

тис.т/рік 

Запаси, млн. т 

 

«Комсомольська» 1322 78,2 

«Партизанська» 257 10,8 

«Шахтарська-

Глибока» 

449 123,5 

«Прогрес» 466 74,9 

Втрати у 

фінансовій сфері;

5%

Втрати у сфері 

збуту;

25%

Втрати у сфері 

постачання;

38%

Втрати у сфері 

зберігання;

13%

Втрати від 

неповного обліку 

втрат;

19%



Рисунки та таблиці у альбомному форматі не 

приймаються!!! 
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна 

зробити наступні висновки.  
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 Для друку статті приймається пакет таких 

документів:  

 електронний варіант статті  

 завірена відповідним чином рецензія доктора 

економічних наук (якщо серед авторів немає доктора 

економічних наук);  

 відомості про авторів на окремому аркуші: поштова 

адреса, контактний телефон, електронна адреса, 

місце роботи (навчання), посада, вчене звання, 

науковий ступінь;  

 копія документа про сплату.  


