Шановні автори!

Наукова спільнота

Запорізького національного технічного університету
та

Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»
оголошує набір статей у колективну монографію

«РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІД
ВПЛИВОМ ЕКОНОМІЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ,
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ТРЕНДІВ»
м. Запоріжжя, 2015 рік

Члени редакційної колегії:
Нестеренко Жанна Кирилівна - завідувач кафедри «Фінанси та кредит»
Запорізького національного технічного університету, д.е.н., проф.;
Левченко Наталія Михайлівна - завідувач кафедри «Облік і аудит»
Запорізького національного технічного університету, д.держ.упр., проф.;
Швець Василь Якович - завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери
Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий
університет», д.е.н., проф., Заслужений економіст України;
Пашкевич Марина Сергіївна - завідувач кафедри обліку і аудиту Державного
вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», д.е.н.;
Шарова Світлана Василівна - доцент кафедри «Фінанси та кредит»
Запорізького національного технічного університету, к.е.н., доц.;
Папіж Юлія Сергіївна – доцент кафедри менеджменту виробничої сфери
Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий
університет», к.е.н. доц.

ТЕМАТИКА РОЗДІЛІВ:
1.

Теорія

розвитку

економіки

України

під

впливом

економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів.
2. Розвиток економіки підприємств України під впливом
економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів.
3. Розвиток економіки України під впливом економічних,
соціальних,

технологічних

та

екологічних

трендів

на

регіональному рівні.
4. Розвиток економіки України під впливом економічних,
соціальних,

технологічних

та

екологічних

трендів

на

національному рівні.
5. Розвиток економіки України під впливом економічних,
соціальних,

технологічних

та

екологічних

трендів

в

умовах глобалізації.
Вимоги до оформлення авторських підрозділів монографії:
Параграф має бути написаний українською мовою.
Бажано дотримуватись наступної структури параграфу:
- постановка проблеми;
- аналіз останніх досліджень та публікацій;
- постановка завдання;
- виклад основного матеріалу дослідження;
- висновки з проведеного дослідження;
- список літератури (не менше 8 джерел із обов’язковим
посиланням на кожне у тексті статті), що оформлений згідно
стандартів.

Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.
Формули мають бути зроблені за допомогою редактора формул
Equation. Поля – усі 2 см; шрифт Times New Roman, 14; інтервал 1,5;
абзацний відступ 1,25 (приклад оформлення наведено нижче).
До публікації приймаються матеріали параграфів обсягом від
10 сторінок.
Вартість однієї сторінки публікації – 35 грн.
На 1 поданий матеріал здійснюється розсилка 1 екземпляру
монографії.
Вартість додаткового екземпляру монографії складає 130 грн.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ:
Член Оргкомітету Шатунова Л.Г.
р/р 26056143394051 в ПАТ КБ Приватбанк
МФО 305299 Код 1882400745
№ картки # 5584242210011335 * 05/15 (зірочка має бути посередині)
Призначення платежу: «За публікацію матеріалів від П.І.Б. автора»
(прохання не змінювати)

NB !
З метою збереження високого наукового рівня монографії
Редакційна колегія рекомендує:
1) авторам без наукового ступеня подавати матеріали у
співавторстві із кандидатом / доктором економічних наук;
2) авторам, що мають ступінь кандидата економічних наук,
подавати матеріали у співавторстві із доктором економічних
наук.
При відправці матеріалів електронною поштою
переконайтесь в їх надсиланні, отримавши відповідь
Оргкомітету протягом 3 днів.

У В А Г А!
Авторам необхідно
до 04.05.2015 р.
надіслати на

E-mail: sciencebinmu2013@gmail.com
з поміткою у темі листа «Монографія»
Пакет документів в електронному вигляді:

електронний варіант матеріалів параграфу;
відомості про авторів окремим файлом:
ПІП повністю,
розділ колективної монографії,
науковий ступінь,
вчене звання,
посада,
місце роботи/навчання,
електронна адреса,
бажане відділення Нової пошти (номер відділення) у Вашому
місті,
прізвище одержувача авторського екземпляру,
контактний телефон;

сканована копія документа про сплату.

КОНТАКТИ:
з питань розміщення матеріалів
Первій Інна Вікторівна
(тел. 0993601261)

Приклад оформлення матеріалів:
УДК 332.012.2; 332.025.12
д.е.н., проф. ІВАНОВ С.М.,
науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад, місто, країна
к.е.н., доц. ПЕТРОВ В.В.,
науковий ступінь, вчене звання, посада, заклад, місто, країна
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ: СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
Вирішення теоретичних і практичних питань використання економічного
потенціалу вугільних шахт України є актуальною науковою задачею в сучасних
економічних умова їх функціонування.
..

.

Список літератури:
Приклад оформлення рисунку:
Втрати у сфері
зберігання;
13%

Втрати від
неповного обліку
втрат;
19%

Втрати у сфері
постачання;
38%
Втрати у фінансовій
сфері;
5%
Втрати у сфері
збуту;
25%

Рис. 1. Фактори впливу прямої дії
Джерело: [4]
або

розроблено автором (-ами)
або

розроблено автором (-ами) за даними [9]
Приклад оформлення таблиці:
Таблиця 1
Перелік державних шахт, намічених до першочергової приватизації
Видобуток,
тис.т/рік

Запаси, млн. т

«Комсомольська»

1322

78,2

«Партизанська»

257

10,8

«Шахтарська-

449

123,5

Шахта

Глибока»

Джерело: [2]
або

розроблено автором (-ами)
або

розроблено автором (-ами) за даними [5]

Для набору формул прохання використовувати лише редактор
формул Microsoft Equation. Рисунки повинні бути згруповані.
Рисунки та таблиці у альбомному форматі не приймаються.

Щиро бажаємо наукових успіхів на благо економіки
України!

