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СТОРІНКА РЕДКОЛЕГІЇ 
 

Щоквартальний науково-практичний журнал “Теорія і практика управління 
соціальними системами” затверджено Постановою №1-05/1 Президії ВАК України від 
10.02.2010 як наукове фахове видання України з філософських, педагогічних і 
психологічних наук.  

Головна мета видання – надати можливість опублікувати наукові праці та статті 
викладачам, науковим співробітникам, аспірантам і здобувачам наукового ступеня, а також 
поширити можливості обміну науково-практичною інформацією з філософії, психології, 
педагогіки та соціології в Україні та за її межами. 

 

До друку приймаються статті за такими науковими напрямами: 
 

 теорія та практика управління соціальними системами; 

 філософські, психолого-педагогічні та соціологічні основи управління; 

 методологія досліджень та моделювання соціальних систем; 

 філософія професійної освіти та підготовки керівників третього тисячоліття; 

 формування творчої особистості; еліти та лідерства; 

 соціальне середовище як фактор управління; 

 особистісний фактор в управлінні. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
 

 розмір аркуша – А-4 (210 х 297 мм); 

 ліве, верхнє, праве та нижнє поля – 25 мм; 

 рекомендований шрифт – Times New Roman Cyr; 

 розмір шрифту – 12; 

 міжрядковий інтервал – 1. 
 

Обов’язково потрібно вказати УДК статті, відомості про автора (науковий ступінь, 
учене звання, де працює та яку посаду обіймає), а також адресу та контактний телефон, 
факс і E-mail, а також надати анотації українською, російською й англійською мовами. 

 

До статей, що надсилаються до друку, повинні додаватись: експертний висновок 
від навчальної чи наукової організації автора за затвердженою формою та рекомендація 
(рецензія). 

Статті, що рекомендовані до друку членами координаційної ради та 
редколегії, рекомендації (рецензії) не потребують. Решта проходять рецензування. 

 

Адреса: 
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ “ХПІ”, редколегія журналу “Теорія і 

практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, 
соціологія”, головному редакторові проф. О.Г. Романовському. 

 

Телефон: (057) 70-04-025, (057) 70-76-417 
Телефакс (057) 70-76-371 

E-mail:serdechenko_n_i@mail.ru  
 

Про прийняття рішення щодо публікації статті та умови оплати автора буде  
поінформовано. 

Статті, оформлені з порушеннями Правил, редколегією не розглядаються. 
Передплатити журнал можна в поштових відділеннях України. 

Передплатний індекс 23958 



  

  

Наукове видання 
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Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення  
та радіомовлення України: Серія КВ №5212 від 18.06.2001 р. 

 
 
 
 
 
 

Підп. до друку                    р. Формат 60х84 1/8. Папір Kym Lux. 
Друк – різографія. Ум. друк. арк     . Обл.-вид. арк.     . 
Наклад 300 прим. 1-й завод – 100. Зам. №     . Ціна договірна. 
 
  

Видавничий центр НТУ “ХПІ”. 

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК№3657 від 24.12.2009 р. 

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21 

 

Друкарня НТУ “ХПІ”. 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21. 

 

 

 


