ВИМОГИ
до оформлення матеріалів у монографію з проектною назвою
"Економічні проблеми сталого розвитку"
Матеріали оформляються на аркушах формату А4 з наступними
параметрами:
Орієнтація – книжкова, шрифт Times New Roman, 12 кегль,
міжрядковий інтервал – полуторний, абзацний відступ – 1,2 см, поля: ліве і
праве – 2,2 см, верхнє і нижнє – 2,5 см.
Автоматична розстановка переносів не допускається.
Мова – англійська. Приймається матеріал, який раніше не був
опублікований.
Всі формули повинні бути набрані в редакторі Microsoft Equation і
розміщені по центру, скановані формули не допускаються. Нумерація формул –
наскрізна.
Рисунки повинні бути згруповані та розміщені в центрі, нумерація
рисунків – наскрізна, підписи рисунків – внизу по центру.
Таблиці заповнюються шрифтом Times New Roman, 12 кегль,
міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 0 см, вирівнювання
таблиці – по центру. Нумерація таблиць – наскрізна, вгорі праворуч, назва
таблиць – вгорі таблиці по центру.
Усі рисунки, діаграми і таблиці оформляються тільки в чорно–білій
гамі (для фотографій обов'язкове оформлення в колірному режимі Grayscale –
«відтінки сірого»).
Посилання на літературу для всіх таблиць, діаграм рисунків є
обов’язковим! (Наприклад, [12, p. 200] або [Author’s research]).
Посилання на літературу слід подавати у квадратних дужках у форматі
[Арабська цифра, що відповідає номеру джерела у списку, p. ] (наприклад, [8, p.
189]). При посиланнях на роботи двох та більше авторів слід вказувати у
квадратних дужках порядкові номери посилань у списку літератури через кому з
крапкою (наприклад, [3; 5, p. 71–72; 10]).
Посилання на електронні ресурси слід подавати у квадратних дужках у
форматі [Арабська цифра, що відповідає номеру джерела у списку] (наприклад,
[3]).
Список літератури слід подавати в кінці публікації в алфавітному
порядку з абзацним відступом 0,75 см, у форматі: Прізвище, ініціали автора (рік
видання), Назва роботи. місце видання: Найменування видавництва, p.
Наприклад, Frey B. F. & Stutzer, A. (2005), Happiness research: State and
prospects. Review of Social Economy, 62(2), p. 207–228.
Електронні джерела слід подавати:
 Якщо посилання відбувається на опублікований раніше матеріал,
розміщений в мережі «Internet», у форматі: Прізвище, ініціали автора (–ів) (рік
видання), Назва роботи [Electronic resource]. – Access mode: посилання, p.

Наприклад, Pabian A. (2013), Sustainable personnel – pracownicy
przedsiębiorstwa przyszłości
[Electronicresource]. – Access mode:
http://www.ipiss.com.pl/ wpcontent/ uploads/downloads/2013/12/pabian_a_zzl_5–
2011.pdf, p. 9–10.
 Якщо посилання відбувається на сайти в мережі «Internet», у форматі:
Назва сторінки в мережі «Internet» [Electronic resource]. – Access mode:
посилання.
Наприклад, State Committee of Statistics, 1998–2012 [Electronic resource].
– Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/
vvp_u.htm.
В кінці кожного посилання ставиться крапка.
Матеріали у колективну монографію приймаються до 20 червня 2016р.
Оптимальний обсяг статті в монографію – 11–12 сторінок.
Вартість публікації матеріалів – 40 євро.
Доктора наук можуть публікуватися безкоштовно
До матеріалів додаються відомості про автора (в кінці документа):
прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи,
посада, телефон, адреса електронної пошти.
Матеріали приймаються в електронному вигляді на пошту
monograph_etd@ukr.net із зазначенням в темі листа прізвища та ініціалів автора
(–ів) статті.

