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«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІКИ ТА 
УПРАВЛІННЯ» 

 
 Маріуполь, 2017 

 
 

Тематичні напрями: 
(можуть бути значно розширені з урахуванням ваших робіт) 

 
Розділ 1. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку. 
Розділ 2. Актуальні питання теорії та практики управління. 
Розділ 3. Європейська інтеграція: проблеми адаптації та 

перспективи розвитку. 
 

Монографія видається українською або англійською 
мовами в форматі А5 з присвоєнням УДК, ББК і номера ISBN. 

 
I. Вимоги до матеріалів: 

1. Цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати 
оригінальних досліджень автора обсягом не менше 20 сторінок. 

2. Матеріал повинен мати наступну структуру: короткий 
вступ (1-2 сторінки), основний зміст параграфа і висновки 
(1 сторінка). Структурні елементи виділяти не потрібно. 

3. Не менш 75% тексту повинно бути оригінальним. 
 

ІІ. Вимоги до оформлення: 
Для набору тексту, формул і таблиць необхідно 

використовувати редактор Microsoft Word для Windows. 
Перед набором тексту налаштуйте такі параметри текстового 

редактора: формат – А4, поля: зліва – 2,5 см, вгорі – 2,0 см, внизу 
– 2,0 см, праворуч – 2,5 см; шрифт Times New Roman, розмір – 14; 



міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання по ширині; абзацний 
відступ 1 см; орієнтація аркуша – книжкова.  

В лівому кутку сторінки – УДК. 
У центрі сторінки великими літерами – НАЗВА РОБОТИ.  
У правому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора (авторів), 

науковий ступінь і звання, назва навчального закладу 
(організації).  

Таблиці, формули (набрані за допомогою внутрішнього 
редактора формул Microsoft Word for Windows) та ілюстрації 
повинні бути пронумерованими, компактними, виконаними в 
доступних для подальшого редагування програмах, мати назву, 
шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 12 пт, не повинні бути 
більше ширини сторінки. Рисунки і таблиці оформляються лише 
на книжкових аркушах.  

 
Не допускається: 

 інформація на альбомних аркушах; 

 переніс слів (в тому числі автоматичний); 

 використання сканованих об’єктів (таблиць, формул, 
рисунків); 

 використання зносок. 
 
Матеріали повинні містити елементи наукової новизни та 

бути оформлені як параграф монографії (дисертації), а не 
стаття у видання переліку ВАК України. 

Кількість авторів – не більше трьох. 
Посилання на джерела необхідно робити по тексту в 

квадратних дужках.  
Список використаної літератури обов’язковий, подається в 

кінці публікації в порядку посилання, оформлений відповідно до 
існуючих стандартів бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  

Приклад оформлення матеріалу наведено у кінці 
інформаційного листа. 

 
Монографію буде видано з присвоєнням міжнародного 

індексу ISBN, ББК, УДК. Екземпляри монографії будуть розіслані 
у наступні установи:  

 Державний комітет телебачення і радіомовлення; 

 Державна науково-технічна бібліотека; 
 Державний заклад «Одеська національна наукова бібліотека»; 

 Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого; 
 Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського; 
 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника; 



 Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана 
Федорова»; 

 Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека 
ім. В.Г. Короленка». 

 
Автори колективної монографії зберігають виключні 

авторські права на передані матеріали організаторам для 
підготовки колективної монографії. 
 

ІІІ. Фінансові умови 
Вартість однієї сторінки публікації в монографії становить: 

 електронний примірник монографії у PDF форматі 
надісланий електронною поштою (без пересилки автору 
паперового примірника) – 300 грн. за 20 сторінок, 20 грн. 
за кожну наступну сторінку*; 

 електронний та друкований примірник монографії (з 
пересилкою автору паперового примірника) – 40 грн. за 
сторінку*.  
 

* до вартості входять організаційні витрати, витрати на верстку, 
підготовку макету монографії, присвоєння ISBN, видання та розсилку.  

 
На один матеріал, надісланий до публікації, незалежно від 

кількості співавторів, надсилається один примірник монографії. 
Вартість додаткового екземпляра – 250 грн. (з урахуванням 
пересилки Укрпоштою або Новою Поштою (за бажанням автора).  

 
Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після 

прийняття рішення оргкомітетом про їх включення до 
монографії.  

 

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам 
необхідно відправити свої роботи на електронну адресу 

redaction_dsum@ukr.net не пізніше 15 травня 2017 р. 
 

Матеріали в монографію надсилаються окремими файлами: 

  Назва файлу з результатами дослідження – прізвище 
автора (-ів) та слово «Монографія» (Іванов_Монографія); 

  Заявка автора (-ів) – прізвище автора (-ів) та слово «Заявка» 
(Іванов_Заявка). Форму заявки наведено наприкінці 
інформлиста. 
 
 



Звертаємо Вашу увагу: протягом двох діб автору 
обов’язково надсилається повідомлення про надходження 
матеріалів. Якщо повідомлення протягом не отримано – 
продублюйте відправку або передзвоніть!!! 

 
Контрольні дати: 

 
Прийом заявок та статей для 
публікації в монографії 

до 15.05.2017 року (включно) 

Відповідь про прийняття матеріалів 
протягом 2 діб після отримання 

матеріалів 

Терміни видання монографії до 15.06.2017 року 

Поштова розсилка монографії до 20.06.2017 року 

 
 

Контакти: 
Адреса редакції: м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58, к. 407; 
тел. номер: +38 (095) 175 47 59; 
електронна пошта: redaction_dsum@ukr.net 































 



ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові автора (-ів)  

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, 

місце роботи 

 

3. Контактний номер телефону  

4. Електронна адреса  

5. Адреса отримувача, за якою буде здійснено 

відправлення примірника монографії: 

 

6. Версія монографії (обрати необхідний варіант): 

 електронна 

 друкована  

 

7. Кількість примірників монографії  

 

 

 

 

Приклад оформлення матеріалів 

 

УДК 332.012.2; 332.025.12 

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ: СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ІВАНОВ І.І., 

доктор економічних наук, професор, 

ПЕТРОВ П.П., 

кандидат економічних наук, доцент, 

Донецький державний університет управління 

 

Вирішення теоретичних і практичних питань використання економічного 

потенціалу вугільних шахт України є актуальною науковою задачею в 

сучасних економічних умова їх функціонування. 

 

Список використаної літератури: 

1. … 



 

Приклад оформлення рисунку: 

 

Рис. 1. Структура фінансування інноваційної діяльності 

Джерело: [4] 

або 

розроблено автором (-ами)  

або 

розроблено автором (-ами) за даними [9].  

 

 

 

Приклад оформлення таблиці: 

Таблиця  

Державно-приватне партнерство в житлово-комунальній галузі  
 

Концесії Оренда 
Угоди про розподіл 

продукції 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Водопостачання та 

водовідведення 
16 16 2 11 2 2 

Теплопостачання 2 2 10 11 1 0 

Оброблення відходів 1 1 1 0 2 7 

ВСЬОГО 19 19 13 22 5 9 
Джерело: [2]  

або 

розроблено автором (-ами)  

або 

розроблено автором (-ами) за даними [5]  

 

 

Державний бюджет; 2%

Місцевий бюджет; 3%

Власні кошти підприємств та 

організацій; 64%

Кредити банків та інших 

позик; 15%

Іноземні інвестори; 2%

Кошти населення на 

будівництво власних квартир; 

3%

Кошти населання на 

індивідуальне житлове 

будівництво; 8%

Інші джерела фінансування; 

3%


