
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує нау-

ковців, фахівців та практиків взяти участь у написанні колективної монографії на 

тему 

 

«Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, 

практика, інновації». 
 

Передбачається формування розділів монографії з урахуванням таких напря-

мів наукових досліджень (назву напрямів може бути уточнено після одержання ав-

торських матеріалів): 

1. Сучасний стан, напрями та пріоритети розвитку системи внутрішньої торгі-

влі України. Регіональні аспекти розвитку внутрішньої торгівлі. 

2. Інституційно-організаційне забезпечення та система регулювання розвитку 

сфери внутрішньої торгівлі України.  

3. Торгівля системи споживчої кооперації України: стан, тенденції розвитку та 

напрями структурної переорієнтації.  

4. Теоретичні та практичні засади інноваційного розвитку підприємств сфери 

внутрішньої торгівлі. 

5. Організаційно-економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств оп-

тової та роздрібної торгівлі України. 

6. Роздрібні торговельні мережі: стратегії, економіка, управління. 

7. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку електронної комерції в 

Україні та світі. 

8. Тенденції розвитку товарознавства за сучасних умов формування системи 

внутрішньої торгівлі України. 

9. Проблеми підготовки фахівців для сфери внутрішньої торгівлі. 

 

Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN), УДК. 

Примірники монографії розсилають відповідно до списку обов’язкової розсил-

ки (наказ МОН МС України від 17.10.2012 р. № 1112). Рік видання монографії – 

2020. 

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ ТА ЇХ ОФОРМЛЕННЯ 

 

1. Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, 

методичну, методологічну та/або практичну цінність. 

2. Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, мають супрово-

джуватися конкретними пропозиціями щодо поліпшення наявного стану та можли-

вими напрямами використання результатів дослідження. 



3. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіт-

кими формулюваннями й відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без гра-

матичних і стилістичних помилок. Матеріал має бути вичитаний і відкоригований.  

4. Обсяг матеріалів: не менше ніж 10 сторінок українською, англійською або 

російською мовами. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, учене звання автора розміщують у пра-

вій частині аркуша, нижче (під прізвищем) – назву установи (скорочено) і місто, че-

рез два інтервали – назву статті великими буквами, через інтервал – її текст. Оформ-

лення текстової частини, рисунків і таблиць повинно відповідати загальноприйня-

тим вимогам оформлення наукових публікацій. 

Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна частина, 

висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно. 

Матеріали виконують за допомогою комп’ютерної техніки, у текстовому редакто-

рі Microsoft Word з розширенням *.doc, *.docх, формат сторінки – А5. Міжрядковий ін-

тервал – одинарний, абзац –  0,5 см. Поля: верхнє та нижнє – 10 мм, ліве – 20 мм, праве – 

15 мм. Шрифт – Times New Roman. Розмір кегля – 11. 

Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування про-

грамах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, кегль –11, 

інтервал між рядками – 1, чорно - біла гама, розміщення легенди – внизу рисунка.7 Під 

таблицями й рисунками слід указувати джерело. 
Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із заго-

ловком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Шири-

на таблиць не повинна перевищувати ширину тексту. 

Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation або 

Math Type. 

Посилання на джерела в тексті дають у вигляді автоматичних зносок у кінці кож-

ної сторінки (розмір шрифту – 9 pt). Бібліографічний опис інформаційних джерел оформ-

люють відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

Просимо авторів також звернути увагу на такі вимоги: 

1. Перенесення слів (у тому числі й автоматично) не допускається. 

2. Не допускаються скановані й великі таблиці, скановані (сфотографовані), не 

згруповані або кольорові рисунки. 

 

Е-mail для подання матеріалів до монографії: conferenc_2012@ukr.net 

 

Матеріали до монографії надсилаються окремими файлами:  

1. Файл із результатами дослідження – з назвою, що містить прізвища всіх ав-

торів (наприклад, Іваненко_Петренко_матеріали.doc). У темі листа слід вказати 

«Стаття до монографії та прізвище автора (авторів)». 

2. Довідка про автора (авторів) – з назвою, що містить прізвища автора (авто-

рів) та слово «довідка» (наприклад, Іваненко_довідка, Іванен-

ко_Петренко_довідка.doc). Довідка подається обов’язково на кожного автора. 

http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf


3. Відсканована копія квитанції (Іваненко_Петренко_оплата). Оплата здійсню-

ється після отримання від редакційної колегії електронного повідомлення щодо 

включення матеріалів у монографію. Реквізити щодо оплати вартості публікації бу-

дуть вислані на електронну пошту автору. 

 

Контрольні дати 

Термін надання авторами матеріалів – до 01.06.2020 р. 

Звертаємо Вашу увагу: про надходження матеріалів Вам на електронну адре-

су обов’язково буде надіслано повідомлення. Якщо повідомлення протягом двох ро-

бочих днів не одержано, продублюйте відправку або зателефонуйте!!! 

Орієнтовна розсилка монографій (можливе продовження термінів прийняття 

матеріалів та розсилки монографій) – до 01.10.2020 р. 

 

Фінансові умови 

Вартість публікації однієї сторінки в колективній монографії (з урахуванням 

розсилки Укрпоштою) – 50 грн. Під час оплати слід ураховувати розмір комісії 

банку, яка не входить у загальну суму оплати за публікацію. 
На кожну статтю незалежно від кількості співавторів буде надіслано один 

примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра – 100 грн (з урахуванням 

пересилки Укрпоштою). Вартість пересилки колективної монографії послугами Но-

вої Пошти сплачується авторами самостійно. 

Оплату слід здійснити протягом трьох робочих днів після рішення про 

прийняття матеріалів до друку й одержання реквізитів для оплати. 

Відскановану копію документа про оплату, а також дані про кількість додат-

кових оплачених примірників надсилають на вказану електронну адресу. 

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАТИМУТЬ УСТАНОВЛЕНИМ ВИ-

МОГАМ АБО ЗАПРОПОНОВАНІЙ ТЕМАТИЦІ, НАДІСЛАНІ БЕЗ ГРОШО-

ВОГО ПЕРЕКАЗУ АБО ПІЗНІШЕ ВКАЗАНОГО ТЕРМІНА, РОЗГЛЯДАТИСЯ 

НЕ БУДУТЬ!!! 

 

Авторська довідка для участі в написанні колективної монографії 

(обов’язково на кожного автора!!!) 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)   

Науковий ступінь   

Вчене звання   

Посада (обов’язкова інформація про кафедру або структурний підрозділ)  

Установа, організація, навчальний заклад   

Поштова адреса та індекс (для пересилки монографії)   

Контактний телефон для спілкування  

Е-mail   

Номер розділу, до якого передбачається включення матеріалів  

Матеріал вичитаний і відкоригований (ТАК / НІ)   

Потреба в додаткових примірниках монографії (ТАК, указати кількість / 

НІ) 

 



Відповідальність за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат, 

рівень самостійності здобутих результатів повністю несуть автори статей! 

 

Контактні дані 

 

Головна редакторка монографії:  

Лісіца Вікторія Вікторівна, к. е. н., доцентка кафедри підприємництва, тор-

гівлі та біржової діяльності ПУЕТ, тел. (+380509423625). 

Контакти:  
Місюкевич Валентина Іванівна, к. е. н., доцентка кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності ПУЕТ, тел. (+380664217414, +380676479309). 

Михайленко Олена Миколаївна, к. е. н., доцентка  кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності ПУЕТ, тел. (+380501608484). 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


