
Шановні науковці, фахівці, практики! 
 

Запрошуємо прийняти участь у написанні колективної монографії 

 

ЕКОНОМІКА ПІВДЕННОГО 

РЕГІОНУ: ПРОБЛЕМИ, СТРАТЕГІЇ,  

МОНІТОРИНГ  

Університетська, 27 

каб. 312 

ФАКУЛЬТЕТ  ЕКОНОМІКИ  
І  МЕНЕДЖМЕНТУ   

Факс: (0552)32-67-62 

Телефон: (067) 278 78 06; (095) 041 87 71 

E-mail: Fem.Ksu@gmail.com 

Контрольні дати:  

 

Термін  надання  авторами 

матеріалів (довідки про автора,  

статті) – до 30.09.2017 р.  

Оплата участі в монографії – до 

06.10.2017 р.  

Розсилка монографії  та документів 

авторам – до 20.11.2017 р. 
в межах  тем досліджень:  

 1. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти 

конкурентоспроможного розвитку підприємств регіону 

2. Формування науково-практичних засад ефективного 

розвитку та управління економічною діяльністю 

підприємств в умовах зміцнення зовнішньоекономічних 

зв’язків; 

3. Формування та оцінювання соціальних стратегій 

 

Передбачається формування розділів монографії 

 з урахуванням наступних напрямів наукових 

досліджень: 

 
1. Теоретико-прикладні аспекти ефективності управління 

економічною діяльністю підприємства 

2. Регіональні особливості розвитку підприємств різних 

організаційно-правових форм та форм власності 

3. Інноваційно-інвестиційні засади розвитку підприємств в 

умовах міжнародної економічної інтеграції та глобалізації 

4. Організація ефективних бізнес-процесів в системах 

операційного та стратегічного управління підприємством 

5. Управління конкурентоспроможним розвитком підприємств 

регіону 

6. Шляхи, чинники та резерви підвищення 

конкурентоспроможності підприємств регіону 

7. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств 

Контактна особа: 
к.е.н., доцент  

Мельникова Катерина 

Вікторівна 



Технічні вимоги: 

Обсяг    матеріалів – від  8 сторінок,  набраних в  текстовому редакторі Microsoft Word (2003-2015) з розширенням 

*.doc,  формат сторінки А4,  береги: 2 см з усіх боків. 

У всіх структурних елементах (текст, список джерел) застосовується  шрифт Times New Roman, розмір (кегль) – 

14; інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1 см. 

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 в чорно-білій гаммі,  мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 12 пт,  не повинні бути більше 

ширини сторінки. 

Не допускається: 

- 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, а не як 

стаття у виданнях переліку ДАК України. 

Кількість авторів – не більше трьох. 

Мова публікації – українська або російська.  

Посилання на джерела необхідно робити по тексту  в квадратних дужках. Список джерел подається в кінці 

публікації в порядку  посилання, оформлений відповідно до останніх стандартів бібліографічного опису.  

Монографію буде видано з присвоєнням міжнародного індексу ISBN, ББК, УДК. Екземпляри монографії будуть 

розіслані по основним бібліотекам України.  

Автори колективної монографії зберігають виключні авторські права на передані організаторам для підготовки 

колективної монографії матеріали. 

Для підтвердженням закріплення авторства за певним автором в колективній монографії буде використаний знак 

авторського права (копірайт – ©). 

Матеріали в монографію надсилаються окремими файлами. Назва файлу з результатами дослідження – прізвище 

автора, довідка про автора – прізвища автора та слово «довідка». 
Фінансові умови  

Вартість однієї сторінки публікації в монографії  становить: 

електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий електронною поштою (без пересилки  автору паперового 

примірника) – 20 грн. за кожну сторінку*; 

електронний та друкований примірник монографії (пересилка автору паперового примірника Новою поштою здійснюється 

за рахунок отримувача) – 30 грн. за сторінку*.  

*   організаційні витрати, витрати на  верстку,  підготовку макету монографії, присвоєння ISBN та видання.  

За потребою за окрему оплату (50 грн.)  авторам надається  супровідний документ (довідка або акт) щодо участі в розробці 

теми дослідження та участі в монографії.  

Електронну  версію монографії  буде  розміщено на сайті факультету економіки і менеджменту Херсонського державного 

університету, доступ до версії монографії  буде відкрито з 20.11.2017 р. 

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття  рішення оргкомітетом  про їх включення до 

монографії.  

Контрольні дати 

Термін  надання  авторами матеріалів (довідки про автора,  статті) – до 30.09.2017 р.  

Оплата участі в монографії – до 06.10.2017 р.  

Розсилка монографії  та документів авторам – до 20.11.2017 р. 

 Звертаємо Вашу увагу:  про надходження матеріалів на електронну адресу оргкомітету автору  обов’язково 

відсилається повідомлення з е-mail: FEM.KSU@gmail.com. Якщо повідомлення протягом двох діб не отримано – 

продублюйте відправку або передзвоніть!!! 

Довідка про автора: 

Відповідальні редактори монографії: 

– керівник теми «Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможного розвитку підприємств регіону»  д.е.н., професор, 
завідувач кафедри економіки підприємства Херсонського державного університету Мохненко Андрій Сергійович; 

– керівник теми «Формування науково-практичних засад ефективного розвитку та управління економічною діяльністю підприємств в умовах 

зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків»  д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Херсонського державного університету Ушкаренко 

Юлія Вікторівна; 

– керівник теми «Формування та оцінювання соціальних стратегій»  д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування 

Херсонського державного університету Шашкова Ніна Ігорівна. 

Прізвище, ім’я, по батькові   

Науковий ступінь,  вчене звання, посада   

Повна назва вищого навчального закладу   

Номер та адреса Нової пошти (для пересилки 
друкованого примірника монографії або су-

провідного документа): 

  

Контактний телефон для спілкування   

E-mail   

Номер напряму монографії   

Бажання отримати  монографію: 

(обрати необхідне) 
   

на паперовому носії 
 

Електронну версію 
 

mailto:FEM.KSU@

