
1. Файл із результатами дослідження – з назвою,
що містить прізвища всіх авторів (наприклад,
Іваненко_Петренко_Стаття).
2. Довідка про автора (авторів) – з назвою, що
містить прізвища автора (авторів) та слово
«довідка» (наприклад,
Іваненко_Петренко_Довідка). Довідка подається
обов’язково на кожного автора.
3. Відсканована копія квитанції
(Іваненко_Петренко_Оплата). Оплата
здійснюється після отримання від редакційної
колегії електронного повідомлення щодо
включення матеріалів у монографію. Реквізити
щодо оплати вартості публікації будуть вислані
на електронну пошту автору.

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

запрошує науковців, фахівців та практиків
долучитися до участі у написанні колективної

монографії, присвяченої 60-річчю ПУЕТ

на тему:

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ ЗМІСТ:

ЧАСТИНА II

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
УКООПСПІЛКИ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"

Матеріали до монографії
надсилаються окремими файлами:

Контрольні дати:
Термін надання авторами матеріалів – до
20.05.2021 р.
Звертаємо Вашу увагу: про надходження
матеріалів Вам на електронну адресу
обов’язково буде надіслано повідомлення.
Якщо повідомлення протягом двох робочих
днів не одержано, продублюйте відправку
або зателефонуйте!!!
Орієнтовна розсилка монографій (можливе
продовження термінів прийняття матеріалів та
розсилки монографій) – до 01.07.2021р.

Фінансові умови:

Вартість однієї сторінки публікації в монографії:
– друкований примірник монографії (без
урахування розсилки Укрпоштою, Новою Поштою)
‒ 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 (без урахуванням пересилки Укрпоштою).
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 додаткових оплачених
примірників надсилають на вказану електронну
адресу.

Матеріали, що не відповідатимуть установленим
вимогам або запропонованій тематиці, надіслані
без грошового переказу або пізніше зазначеного
терміну, розглядатися не будуть.

Відповідальність за зміст статей, достовірність
даних, фактів, цитат, рівень самостійності здобутих
результатів повністю несуть автори статей!

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР МОНОГРАФІЇ:
Карпенко Наталія Володимирівна, завідувачка
кафедрою маркетингу ПУЕТ, д. е. н.,
професор, тел.: +38 050 6147457

Контакти:
1. Іваннікова Марина Миколаївна, доцент
кафедри маркетингу, к. е. н., доцент,               
 тел.: +38 050 6147458
2. Яловега Наталія Іванівна, доцент кафедри
маркетингу, к. е. н., доцент, тел.: +38 050
5107887

Е-mail для подання матеріалів до монографії:
puet2021.marketing@gmail.com



Таблиці повинні мати заголовок і номер
арабськими цифрами (у рядок із заголовком).
Не допускається розташування таблиць в
альбомному форматі. Ширина таблиць не
повинна перевищувати ширину тексту.
Посилання на джерела в тексті дають у вигляді
автоматичних зносок у кінці кожної сторінки
(розмір шрифту – 9 pt). Бібліографічний опис
інформаційних джерел оформлюють відповідно
до Національного стандарту України ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення
та правила складання».
Графічний матеріал виконують у доступних для
подальшого редагування програмах. Для
рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times
New Roman, кегль –11, інтервал між рядками – 1,
чорно - біла гама, розміщення легенди – внизу
рисунка. Під таблицями й рисунками слід
указувати джерело.
Не допускаються скановані й великі таблиці,
скановані (сфотографовані), не згруповані або
кольорові рисунки.

Напрям 1. Сучасний маркетинг: особливості,
тенденції та виклики
Напрям 2. Digital-маркетинг як інноваційний
інструмент цифрової економіки
Напрям 3. Маркетинг в системі управління
підприємством
Напрям 4. Маркетингові дослідження в сучасній
економіці
Напрям 5. Маркетингові інструменти розвитку
об’єднаних  територіальних громад
Напрям 6. Маркетинг в галузях та сферах
економіки

Передбачається формування розділів монографії  
з урахуванням наступних напрямів наукових
досліджень:

1. Матеріали повинні містити елементи наукової
новизни, мати теоретичну, методичну,
методологічну та/або практичну цінність.
2. Викладені наукові положення підлягають
обґрунтуванню, мають супроводжуватися
конкретними пропозиціями щодо поліпшення
наявного стану та можливими напрямами
використання результатівдослідження.
3. Текст має бути побудований у логічній
послідовності, без повторень, із чіткими
формулюваннями й відповідно до вимог стилістики
наукового тексту, без граматичних і стилістичних
помилок. Матеріал має бути вичитаний і
відкоригований.
4. Обсяг матеріалів: не менше ніж 10 сторінок
українською, англійською або російською мовами.

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, учене
звання автора розміщують у правій частині
аркуша, нижче (під прізвищем) – назву установи
(скорочено) і місто, через два інтервали – назву
статті великими буквами, через інтервал – її
текст. Оформлення текстової частини, рисунків і
таблиць повинно відповідати загальноприйнятим
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 редакторі
Microsoft Word з розширенням *.doc, *.docх,
формат сторінки – А5. Міжрядковий інтервал –

одинарний, абзац – 0,5 см. Поля: верхнє та
нижнє – 10 мм, ліве – 20 мм, праве – 15 мм.
Шрифт – Times New Roman. Розмір кегля – 11.
Перенесення слів (у тому числі й автоматично)
не допускається.
Математичні формули виконують у редакторі
формул Microsoft Equation або Math Type.

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ:
СУЧАСНИЙ ЗМІСТ: ЧАСТИНА II

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Кафедра маркетингу Полтавського університету
економіки і торгівлі запрошує науковців, фахівців
та практиків долучитися до участі у написанні
колективної монографії, присвяченої 60-річчю
ПУЕТ на тему:

Вид видання – наукове, формат А5.
Монографії присвоюється Міжнародний
стандартний номер (ISBN), УДК. Примірники
монографії розсилають відповідно до списку
обов’язкової розсилки. Рік видання монографії –

2021
Автори колективної монографії обов’язково
отримують 1 примірник видання.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

АВТОРСЬКА ДОВІДКА ДЛЯ УЧАСТІ В
НАПИСАННІ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада (кафедра 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)

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

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

