
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Шановні колеги! 

 

Кафедра економічної кібернетики, бізнес економіки та інформаційних 

систем ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

запрошує взяти участь у підготовці колективної монографії «Соціально-

економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії», яка 

готується за результатами виконання наукової теми «Моделі і механізми 

соціально-економічного розвитку підприємств при стратегічному управлінні» 

(номер державної реєстрації 0113U002587).  

Прийом заявок та статей для публікації триває до 01 лютого 2021 року. 

 

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ: 

 

Розділ 1. Концепції та стратегічні напрями соціально-економічного розвитку 

економіки України та її суб'єктів.  

Розділ 2. Механізми розвитку соціально-економічних систем.  

Розділ 3. Моделі  соціально-економічного розвитку економіки України та її  

суб'єктів. 

Розділ 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку  суб'єктів 

господарювання.  

 

Назви розділів монографії можуть бути уточнені після одержання всіх 

матеріалів.  

Зміст монографії не обмежується зазначеними темами і може бути 

розширений згідно наукових інтересів авторів у рамках теми монографії 

«Соціально-економічний розвиток економічних об'єктів: моделі, 

механізми, стратегії». 

 

Кількість співавторів статей – не більше трьох, роботи магістрантів, аспірантів 

приймаються лише у співавторстві з науковими керівниками. 

 

 

Вимоги до матеріалів монографії та їх оформлення 

 

До публікації приймаються результати досліджень, які відповідають 

спрямованості розділів монографії, обсягом 10-15 сторінок українською 

мовою.  

Текст подається без структурних елементів Вступ, Актуальність, Мета 

тощо) та оформляється як параграф або розділ монографії/дисертації, а не як 

стаття у фахових виданнях.  



Автор роботи відповідає за правильність і достовірність викладеного 

матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у 

роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за 

наявності).  

Погоджуючись взяти участь у монографії, автор (автори) висловлює 

згоду на опублікування своїх матеріалів у мережі Інтернет (розміщення 

монографії в електронному примірнику у PDF-форматі на офіційному сайті 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). 

 

Фінансові умови: 

 

- вартість електронного примірника монографії у PDF форматі 

надісланого електронною поштою  – 250 грн.;  

- довідка щодо участі в монографії, виконаної в межах зазначеної теми 

дослідження. Для одного автора друкованого примірника довідка надається 

безкоштовно, для другого автора та замовників електронного примірника - 50 

грн за кожну довідку.  

Оплату слід здійснити протягом трьох робочих днів після рішення 

про прийняття матеріалів до друку й одержання реквізитів для оплати. 

Оплата пересилки паперового примірника автору здійснюється за 

рахунок  отримувача - Новою поштою або Укрпоштою. 

Оплата здійснюється після отримання від редакційної колегії 

електронного повідомлення щодо включення матеріалів у монографію. 

Реквізити щодо оплати вартості публікації будуть вислані на електронну 

пошту автору.  

Контрольні дати 

 

Термін надання авторами матеріалів до 01.02.2021 р. 

Орієнтовна розсилка монографій в 

електронному примірнику у PDF-

форматі та довідок 

до 15.03.2021 р. 

 

 

Вимоги щодо оформлення матеріалів: 
 

1. Авторами подаються матеріали, які містять результати глибокого 

наукового дослідження і обґрунтування отриманих наукових висновків.  

2. Обсяг матеріалів – 10-15 сторінок (сторінки не нумеруються).  

3. Формат – А4. 

4. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал 

– 1,5, абзац – 1,25, вирівнювання – по ширині.  

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



6. Назва роботи (великими жирними літерами по центру, кегль (розмір) 

– 14). На другому рядку зазначається прізвище та ініціали автора статті 

українською мовою.  

7. У кінці тексту – через один пробіл – наводиться Список літератури 

(жирним і по центру), згідно стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання»). Посилання на літературне джерело 

подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. Нумерація 

джерел – вручну.  

8. Ілюстрації (схеми, рисунки, графіки, діаграми) по тексту мають бути 

розташовані по центру с підписом під ними «Рисунок – Назва ілюстрації» 

(підпис має бути розташований з вирівнюванням – по центру) з обов’язковим 

посиланням на них по тексту статті. Ілюстрації мають бути високої якості. 

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування 

програмах в чорно-білій гаммі, гарнітура Times New Roman, який має бути 

скомпонований у вигляді єдиного об’єкту.  

9. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати 

порядковий номер та короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і 

зміст таблиці. Оформлення тексту таблиці: шрифтом «Times New Roman», 11-

12 кеглем (розмір шрифту), через 1 інтервал. Таблиці по тексту мають бути 

розташовані по центру документа з підписом над ними «Таблиця № – Назва 

таблиці» з обов’язковим посиланням на них по тексту статті.  

10. Формули створюються за допомогою редактору формул MS 

Equation. Кожна формула, на яку є посилання по тексту статті (наприклад, «…. 

за допомогою співвідношення (3) можливо…»), повинна мати нумерацію, при 

цьому розташування формули – по центру тексту із нумерацією праворуч.  

 

Контактна особа: Карнаухова Ганна Василівна –  старший викладач 

кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем. 

Моб. тел.: 097-026-87-04.  

 

Матеріали необхідно надсилати на електронну адресу (з поміткою у 

темі листа «Монографія»):  

e-mail: ec.pusku@gmail.com.  

 

Пакет документів в електронному вигляді:  

1. Електронний варіант матеріалів. 

2. Довідка про авторів окремим файлом. 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 

  

mailto:ec.pusku@gmail.com


 
                                         ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи (установа, організація,  

навчальний заклад) 

 

Посада (обов’язкова інформація  

про кафедру або структурний підрозділ) 
 

Назва матеріалу  

Номер розділу, до якого передбачається 

включення матеріалів 

 

Адреса для відправлення довідки про участь в 

колективній монографії через відділення 

Нової пошти (номер відділення) або 

Укрпошти (вказати адресу отримувача) у 

Вашому місті за рахунок ОТРИМУВАЧА 

 

Контактний телефон  

e-mail  
 

 

 


