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Робоча назва монографії  

«ПРАЦЯ ТА ПРОФСПІЛКИ У ХХІ СТОЛІТТІ» 
Орієнтовний зміст 

1. Розвиток профспілкового руху в сучасній Україні та в світі 
o Світові тенденції розвитку профспілкового руху в умовах глобального світу 
o Профспілки в Україні: минуле та сучасність 
o МОП і профспілки: перспективи співпраці в сучасних умовах 
o Проблеми та перспективи розвитку профспілок в умовах глобальних викликів і загроз 
o Правові проблеми забезпечення діяльності профспілок в Україні 
o Інші проблемні питання в межах розділу 

 
2. Гідна праця як основа соціально-економічного розвитку 

o Ціннісний потенціал праці в умовах зміни парадигми цивілізаційного розвитку 
o Оплата праці як умова реалізації концепту рідної праці та розвитку громадянського суспільства 
o Гідна праця в системі Цілей сталого розвитку 
o Законодавче забезпечення розвитку концепції гідної праці в Україні 
o Інші проблемні питання в межах розділу 

 
3. Трудові відносини в сучасній Україні 

o Сучасні тенденції ринку праці та оплати праці: європейський та український виміри 
o Гендерний вимір реалізації концепції гідної праці в Україні 
o Реалізація концепції гідної праці в окремих секторах економіки національного рівня 
o Роль місцевих територіальних громад у процесі забезпечення гідної праці 
o Інші проблемні питання в межах розділу 

 
4. Соціально-правовий захист в умовах трансформаційних процесів українського суспільства 

o Соціально-правовий захист: стан та тенденції формування в умовах евроінтеграційного розвитку 
України 

o Правове забезпечення гідної праці та соціальної інтеграції представників соціально вразливих 
груп населення  

o Роль профспілок у забезпеченні трудових прав учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб 
o Роль соціальної роботи у забезпечення гідної праці представників соціально вразливих груп 
o Інші проблемні питання в межах розділу 

Шановні науковці, фахівці, практики! 

Академія праці, соціальних відносин і туризму запрошує взяти участь у підготовці 
колективної монографії, яка готується у межах виконання науково-дослідницької роботи 

«Соціально-економічні основи праці в умовах глобалізаційних трансформацій» 
(номер державної реєстрації  0116U004347). 

Координатор – докт. політ. наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 
АПСВТ Віктор Миколайович Співак, hum-chair@socosvita.kiev.ua 

mailto:hum-chair@socosvita.kiev.ua


 
Вимоги до публікації матеріалів в монографії: 

- Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретично-методичну або 
практичну цінність 

- Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, повинні супроводжуватись 
конкретними пропозиціями щод поліпшення наявного стану та можливими напрямками 
використання викладених результатів наукових досліджень у практиці 

- Матеріали повинні бути оригінальними, не містити запозичень і плагіату, зокрема 
запозичених графічних елементів (рисунків, діаграм абощо) 

- Обсяг матеріалів – до 1 друкованого аркушу (40 тис. знаків) українською мовою 
- Обов’язкові посилання на джерела, зокрема, статистичної інформації 
- Матеріали повинні бути відредаговані стилістично та граматично 
- Матеріали, які не відповідають встановленим вимогам, розглядатися не будуть. Редколегія 

залишає за собою право редагувати матеріали. 
- Аспіранти, здобувачі наукового ступеня кандидата наук чи доктора філософії можуть подавати 

матеріали тільки  у співавторстві з науковим керівником 
- Максимальна кількість авторів одного матеріалу – три особи 
- Матеріали надсилати лише електронною поштою 

 
Умови публікації: 

- Вартість публікації в монографії та авторського примірника – 500 грн.  
- На кожен поданий рукопис надсилається один примірник монографії. Вартість пересилки – за 

рахунок авторів (примірники також можна буде отримати в Академії праці, соціальних відносин і 
туризму) 

- Оплата здійснюється після отримання від редакційної колегії електронного повідомлення щодо 
включення матеріалів до монографії. Копія квитанції про оплату публікації пересилається 
авторами на е-mail у встановлені терміни. Файл з квитанцією назвати за прикладом: 
Квитанція_Іваненко 

- Про бажання отримати додаткові примірники монографії (для співавторів, наукових 
консультантів, бібліотек тощо) прохання попередити заздалегідь. Вартість додаткових 
примірників буде визначено при формуванні накладу монографії 

- Безкоштовними є публікації для докторів наук за умови подання одноосібних матеріалів. 
 

Важливі дати: 
До 15 квітня 2018 р.  Подання авторської довідки (див. далі) та плану-проспекту/анотації 

матеріалу (до 800 слів) 
До 15 травня  2018 р.  Відбір потенційних авторів членами редакційної колегії та авторів. 

Інформування потенційних авторів щодо включення до складу авторського 
колективу 

До 1 вересня 2018 р.  Подання повнотекстової версії  розділу (див. технічні вимоги далі) 
До 1 жовтня 208 р.  Рецензування отриманих робіт. Інформування авторів щодо необхідних 

змін у тексті, виставлення рахунку або інформування про відхилення 
матеріалу 

До 1 листопада 2018 р. Подання остаточної версії розділу та скан-копії про оплату (для тих 
матеріалів, які будуть відібрати редколегією) 

До 1 грудня 2018 р.  Верстка монографії та видання паперової версії –  
до 1 грудня 2018 р. 

Грудень 2018 р.  Розсилка авторам примірника монографії та оприлюднення електронної 
версії на сайті АПСВТ 

 



Авторська довідка: 
Заповнюється на кожного автора окремо 

Прізвище, ім’я, по батькові   
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Місце роботи, організація, навчальний 
заклад – повністю, без абревіатур)  

Посада (обов’язкова інформація про 
кафедру або структурний підрозділ)  
Назва матеріалу  
Номер розділу, до якого 
пропонується матеріал  
Кількість додаткових примірників 
монографії (у разі потреби)  
Адреса для відправлення 
монографії через відділення Нової 
пошти (номер відділення) у Вашому 
місті - За рахунок ОТРИМУВАЧА 

 

Контактний телефон  
Е-mail  
ORCID (ідентифікатор науковця)  

 
Технічні вимоги до рукописів: 

Матеріал має бути підготовлений за допомогою редактора MS Word. Гарнітура Times New Roman, кегель – 
12, інтервал –1,5. Усі поля – 20 мм.  

Назва матеріалу – по центру, великими літерами.  
Ліворуч під назвою – ім`я (повністю) та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва 

організації, ORCID. 
Далі – анотація (600-800 знаків), яка має відбивати ключові результати дослідження, та ключові слова. 
Рекомендована структура: вступ/обгрунтування проблеми; огляд останніх публікацій за темою (без 

«братських могил» і посилань на підручники, аналіз результатів 4-5 досліджень чи теоретичних підходів, на яких 
грунтується дослідження); мета та методологія дослідження, виклад основних результатів; обговорення 
результатів; висновки, узгагальнення чи підсумкові міркування. 

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам 
оформлення наукових  публікацій. Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані. Табличні матеріали 
розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них.  

Не допускаються скановані та об’ємні таблиці, скановані або не згруповані рисунки. Таблиці не можуть 
займати більше однієї сторінки тексту.  

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. 

Список літератури оформлювати виключно посторінковими зносками. Він має відповідати вимогам 
Держстандарту з бібліографічного опису, який набув чинності у 2017 р. Текст у зносках – 10 кегель1. Якщо автор 
використовує матеріали зі своїх попередніх робіт, то потрібне посилання на власні опубліковані праці 
(самоцитування). 

                                                           
1Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання: ДСТУ 8302:2015 / Книжкова 
палата України імені Івана Федорова. Kиїв: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 16 с. URL: http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-
2015.PDF (дата звернення: 1.02.2018).  

http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF
http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF

