
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Кафедра економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії (м. 

Харків) з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує 

науковців прийняти участь у написанні колективної монографії: 

 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В 

УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
У монографії передбачаються наступні розділи 

 

1. Трансформації сучасної економіки в умовах макроекономічної стабілізації 

2. Управлінський  інструментарій розвитку в умовах інноваційної економіки  

3. Інтелектуалізація управління стійким розвитком в умовах соціально-орієнтованої 

економіки 

4. Стратегія формування сучасних напрямків розвитку економічних систем 

5. Інформаційно-цифрова економіка в бізнес середовищі: інноваційні практики 

 

Контрольні дати 

1. Надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом — до 28.02.2022 р. 

2. Відповідь про отримання та прийняття матеріалів до 15.03.2022 р. 

3. Розсилка монографії авторам — до 31.03.2022 р. 

 

До публікації приймаються завершені роботи за запропонованою тематикою. 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN) і індекс ББК та 

розсилається відповідно до списку обов’язкової розсилки, рецензується 3 докторами 

економічних наук. 

 

Вимоги до матеріалів монографії 

1. Матеріали повинні мати логічну структуру (по тексту не виділяються) викладання згідно 

до вимог МОН України до наукових праць: 

- постановка проблеми та її зв’язки з науковими та практичними завданнями;  

- аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор з посиланням на 

джерела; 

- виділення невирішених частин загальної проблеми , котрим присвячується 

дослідження; 

- формування цілей дослідження (постановка завдання); 

- виклад основного матеріалу дослідження (з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів); 

- висновки даного і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. 

2. Обсяг матеріалів від  24 сторінок. 

3. Обов'язкові посилання на джерела (8-12 джерел). 

4. Для молодих науковців (без наукового ступеню – аспірантів та здобувачів) обов’язкова 

рецензія доктора економічних наук, або співавторство. 

 

 

Фінансові умови публікації 

Вартість публікації у монографії становить  40  грн.  Відправлення Нової Поштою за рахунок 

отримувача. Вартість додаткового примірника становить 150 грн.  

 

Вимоги до оформлення та подання матеріалів 

1. Оформлення матеріалів (текстової частини, таблиць, рисунків, літературних посилань) 

повинно відповідати існуючим вимогам до оформлення наукових публікацій.  



2. Обсяг 10 - 12 повних сторінок формату А4. Текстовий редактор — Word for Windows не 

більш двох авторів (для опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора наук або PhD). 
3. УВАГА!!! Для виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

(Кадрові вимоги відповідно до пунктів 36 та 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності) монографії, приймаються матеріали загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів, в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 

1,5 авторського аркуша на кожного співавтора). Відповідно, обсяг публікації не менш 

24 сторінки та не більш одного автора. 

4. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 

5. Гарнітура: Times New Roman, кегль — 14, міжстроковий інтервал — 1,5, абзац – 1,25 см, 

для рисунків та таблиць - кегль — 12, міжстроковий інтервал — 1, абзац – 0,5 см 

6. Всі структурні складові матеріалу (текст, таблиці, рисунки) виконуються у чорно-білої 

гамі.  

7. По центру строки напівжирним шрифтом – назва матеріалу прописними буквами. 

8. Нижче – через один інтервал – по центру напівжирним шрифтом прізвище та ініціали 

автора (авторів), нижче – курсивом науковий ступінь, наукове звання, назва установи, 

місто. 

9. Нижче – через один інтервал – текст матеріалу. 

10. В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література (напівжирним шрифтом і по 

центру, кегль 12, міжстроковий інтервал 1). Список використаної літератури (8-12 

джерел). 

11. Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті повинні бути набрані як об'єкти 

Microsoft Equation. 

12. Рисунки та таблиці повинні бути чіткими, компактними. Скановані таблиці та рисунки не 

припускаються. Рисунки оформлюються як єдине полотно. 

13. Інтервал між словами – один пропуск, переніс слів не допускається. 

14. Матеріал повинен бути відредаговано стилістично та граматично. 

15. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету 

3zk@ukr.net  авторську довідку; текст матеріалів; скановану копію квитанції та рецензію 

(для аспірантів та здобувачів) у різних файлах з наведенням прізвища автору. ПРИКЛАД: 

довідка_Іванчук, стаття_Іванчук, оплата_Іванчук, рецензія_Іванчук. 

16. При отриманні матеріалів оргкомітет протягом двох днів надсилає на електронну адресу 

автора повідомлення «Матеріали отримано». 

 

ДО РОЗГЛЯДУ ПРИЙМАЮТЬСЯ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НАВЕДЕНИМ 

ВИМОГАМ, ЗАПРОПОНОВАНОЇ ТЕМАТИЦІ, НАДІСЛАНІ У ВСТАНОВЛЕНИЙ СТРОК  

 

Авторська довідка  

(заповнюються всі пункти обов’язково) 

Прізвище Ім'я По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Повна назва установи, організації, 

навчального закладу 

 

Назва матеріалу  

Номер та назва розділу   

Поштова адреса  

(для відправлення матеріалів) 

ЗРАЗОК  
м. Харків, відділення НП 27 
 

Потреба у додаткових збірниках монографії 

(кількість) 

 

Е-mail:  

Телефони (мобільний, домашній, робочий)  

Дата надсилання  

mailto:3zk@ukr.net


 

Голова організаційного комітету: завідуюча кафедрою економіки та менеджменту, 

д.е.н., професор Прохорова Вікторія Володимирівна. 
Координатор проекту:  
кандидат екон. наук, доцент Кір’ян  Олена Іванівна 
тел. +38 (066) 020-05-59 
+38 (067) 712-16-80 
E-mail: 3zk@ukr.net 
 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ 

 
 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Іванчук І.К. 

к.е.н., доцент, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків 

  

Текст викладення матеріалу [2].  

 

Література 
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