
ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ 

 

Кафедрою економіки Харківського національного університету будівництва та 

архітектури планується видання колективної монографії «Проблеми адаптації 

соціально-економічних систем до екзогенних змін» в межах науково-дослідної роботи 

кафедри (Державний реєстраційний номер   0118U001941). 

 

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ 

Розділ 1. Концепція адаптивного розвитку соціально-економічних систем у трансформаційних 

умовах. 

Розділ 2. Методичний інструментарій адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін. 

Розділ 3. Адаптивний розвиток соціально-економічних систем: вітчизняний та закордонний досвід. 

 

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ «ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДО ЕКЗОГЕННИХ ЗМІН»: 

 

1. Представлені матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретико-

методичну та /або практичну цінність. 

2. Викладені наукові положення повинні бути науково обґрунтованими, повинні 

супроводжуватись конкретними пропозиціями щодо поліпшення існуючого стану та 

можливими напрямками використання викладених результатів наукових досліджень. 

3. Обсяг матеріалів – від 10 до 20 сторінок включно формату А4 українською або 

англійською мовами. 

4. Обов’язкові посилання на використані джерела. 
5. Матеріали повинні бути стилістично та граматично відредаговані. 

6. Матеріали надаються у редакцію без співавторів, публікація повинна бути одноосібною. 

 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ: 

 

1. Оформлення текстової частини, рисунків, таблиць, формул повинно відповідати 

загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Не допускаються скановані 

таблиці, рисунки, формули. Рисунки мають бути згрупованими. 

2. Формат тексту: текстовий редактор Microsoft Word із розширенням .doc. 

3. Формат сторінки: 

- розмір А4 (210^297 мм); 

- поля з усіх сторін – 2 см; 

- шрифт тексту: розмір – 14 кегель; тип – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,0; 

абзац – 1,25 см. 

4. В правому верхньому куті подається науковий ступінь, вчене звання, прізвище та 

ініціали автора. Назва організації друкується на наступному рядку з правого боку. 

Нижче, через інтервал великими жирними літерами друкується назва наукової роботи, 

вирівнювання – посередині. Після відступу подається текст за такою структурою: актуальність, 

результати дослідження, висновки та наукова новизна, список використаних джерел з 

обов'язковим посиланням на них за текстом в квадратних дужках. 
5. Список використаних джерел оформлюється 12 кеглем згідно з ДСТУ 8302:2015. 

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання. 

URL: http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/ 
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Приклад оформлення наукової роботи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Мотиваційний механізм управління персоналом 
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Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 

НАЗВА НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 

     Текст… 

Таблиця 1 

Визначення поняття «мотиваційний механізм» 

   

   

 

 



МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ. 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ: 

- остання дата надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом 

-  31.01.2019 р (включно). 

ПОДАНІ ДО ВКЛЮЧЕННЯ У МОНОГРАФІЮ МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАЮТЬСЯ 

НА АДРЕСУ konferencekonom@ukr.net З ПРИМІТКОЮ «МОНОГРАФІЯ 2019» 

ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ: 

- назва файлу з науковою роботою повинна включати прізвище автора – 

Monograf_Ivanov.doc; 
 

ПРО ПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛІВ У КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ АВТОРУ НА ЕЛЕКТРОННУ 

АДРЕСУ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ! 

 

ФІНАНСОВІ УМОВИ: 

Вартість публікації в монографії – 50 грн. за авторську сторінку. 

На кожну наукову роботу надсилається один примірник монографії. 

 

Є МОЖЛИВІСТЬ СПІВРОБІТНИЦТВА ЗА ТЕМОЮ НДР   І   ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ ПРО УЧАСТЬ У 

НІЙ. 

 

ПРИ ВИНИКНЕННІ ПИТАНЬ ЩОДО УЧАСТІ У ПУБЛІКАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ 

МОНОГРАФІЇ ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЯ: 

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40, кафедра економіки (каб. 408) 

Телефони: (057) 706-19-46, +38 (099) 722-02-72  

E-mail: konferencekonom@ukr.net  (з приміткою «Монографія 2019») 
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