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Шановні колеги! 
запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів для  

підготовки колективної монографії, яка буде видана закордонним видавництвом 
на території Європи, на тему: 

«Фінансова політика та політика безпеки для сталого розвитку» 
 

“Financial and Security Policies for Sustainable Development” 
 

Передбачаються наступні розділи: 
(назва розділів монографії може бути скорегована та розширена): 

 

Розділ 1.  Теоретичні засади фінансової та безпекової політики в контексті 
сталого розвитку 

Розділ 2.  Сучасний інструментарій управління фінансовими ресурсами 
підприємств 

Розділ 3.  Забезпечення фінансової безпеки підприємства в умовах сталого 
розвитку 

Розділ 4.  Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи 
сталого розвитку 

Розділ 5.  Фінансовий потенціал страхового ринку: безпекові аспекти 
Розділ 6.  Система управління фінансами об’єднаних територіальних 

громад: концептуальні засади теорії і практики 
Розділ 7.  Розробка стратегічних перспектив сталого розвитку: фінансові та 

безпекові орієнтири 
 

Актуальними є матеріали щодо фінансового менеджменту, публічного 
управління фінансами, бюджетно-податкової політики, фіскальної децентралізації, 
банківської справи, фінансового забезпечення сталого розвитку економіки, 
інформаційно-аналітичного забезпечення фінансових процесів тощо. 

 

Вимоги до матеріалів монографії:  
1. Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, 

методичну, методологічну і/або практичну цінність.  
2. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із 

чіткими формулюваннями й відповідно до вимог стилістики наукового тексту. Не 
допускаються до друку матеріали, які перекладені засобами машинного 
перекладу. 



3. Відповідальність за зміст, достовірність та оригінальність поданих матеріалів 
автор бере на себе.  

4. Текст оформляється як параграф монографії, з наступними структурними 
елементами: Вступ (Introduction), Літературний огляд (Literature review), 
Результати (Results), Висновки (Conclusion), Список літератури (References).  

5. Список джерел, фактично необхідних для написання матеріалу, оформлений 
відповідно до існуючих європейських стандартів бібліографічного опису у стилі 
APA, подається в порядку згадування. Для забезпечення якості наукових цитувань у 
наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати 
DOI для кожного джерела, якому присвоєно. 

6. До монографії приймаються як параграфи, так і окремі розділи. Обсяг 
параграфа – повинен бути не менше 10 сторінок.  

7. Максимально допустима кількість співавторів на один параграф – не повинна 
перевищувати 5 осіб.  

8. Робоча мова – англійська. 
9. Пріоритети матимуть матеріали, подані у співавторстві з іноземними 

колегами. 
Технічні вимоги: 
Матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word з розширенням 

*.doc, *.docx або *.rtf, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4, поля: 2,0 
см зі всіх боків. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 16; інтервал – 1,0.  

Таблиці й ілюстрації повинні мати заголовок та бути послідовно 
пронумеровані, компактні (не виходити за край сторінки, лише у книжному 
форматі!), виконані в доступних для подальшого редагування програмах у чорно-
білій гамі.  
 Матеріали (параграф та відомості про автора/авторів) надсилаються до 
оргкомітету окремими файлами із позначкою МАТЕРІАЛИ ДО МОНОГРАФІЇ.  

Монографію буде видано з присвоєнням міжнародного індексу ISBN та 
цифрового ідентифікатора DOI у видавництві Oktan Print (Чехія). 

Фінансові умови  
Витрати на друк, коректування, редагування, верстку і поштову відправку 

колективної монографії становлять: 
- електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий електронною 

поштою (без пересилки автору паперового примірника) – 50 грн за кожну 
сторінку (мінімальна сума 500 грн);  

- електронний та друкований примірник монографії (з пересилкою автору 
паперового примірника новою поштою) – 80 грн за сторінку (мінімальна 
сума 800 грн). Вартість кожної додаткової сторінки 50 грн. 
Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються оргкомітетом після 

прийняття рішення про включення матеріалів до монографії.  
 

Контрольні дати  
Термін надання авторами матеріалів – до 15 листопада 2021 року.  
Розсилка авторам електронного та друкованого примірника – до 31 грудня 

2021 року. 

 

 

 

Приклад оформлення матеріалів 

http://ouci.dntb.gov.ua/
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На одну статтю, незалежно від кількості співавторів, надсилається один 

примірник монографії. Є можливість для замовлення додаткового примірника 

монографії за окрему плату (уточнюйте під час листування). 
Контактна особа: Бержанір Інна Анатоліївна 
E-mail: conference@udpu.edu.ua  
Тел. +38 068 053 06 45 
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