
 
                        МІЖНАРОДНА МОНОГРАФІЯ 

 
За підтримки  ЛЮБЛЯНСЬКОЇ ШКОЛИ БІЗНЕСУ (м. Любляна, Словенія) 

 
СТАЛИЙ РОЗВИТОК У СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі групи авторів з метою написання 

монографії  за темою «SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONDITION OF 
EUROPEAN INTEGRATION», яка буде видана Європейським видавництвом.  

 

Монографія буде видана видавництвом Ljubljana School of Business з 
присвоєнням їй номера ISBN, а також передбачена обов’язкова розсилка її 
примірників, що дасть можливість авторам взяти участь в колективній науковій 
праці, опублікованій в країні Європейського Союзу.  

Відповідно до вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим 
працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до 
наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії 
англійською мовою (Пункт ІІ (2.4) Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 №13). 

Відповідно до Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України 24.07.2013 №567: монографії належать до опублікованих праць, які 
відображають основні наукові результати дисертації, з відповідної галузі науки;кандидатська та 
докторська дисертації можуть бути подані до захисту у вигляді опублікованої монографії. 

 

ВИДАВЕЦЬ: Європейське видавництво Ljubljana School of Business (Словенія). 
МОВА МОНОГРАФІЇ: англійська. 
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: euscientist@gmail.com  

 

Монографія буде розміщена та проіндексована в репозитаріях та базах даних: 
Social Science Research Network (by Elsevier), Social Science Open Access Repository. 

Прийом статей для публікації в монографії триває 3 травня 2019  року.  
Автори колективної монографії отримують 1 примірник видання монографії. За 

необхідності додатково можна отримати  примірник монографії.  
Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу: euscientist@gmail.com. 
Контрольні дати:  

Прийом матеріалу для публікації  до 3 травня 2019року (включно) 
Відповідь про прийняття матеріалів  протягом 3-5 днів після отримання матеріалів  
Прийом матеріалу для перекладу  до 26 квітня 2019 року (включно) 
Поштова розсилка монографії 15-20 травня 2019 року  

Науковий комітет: 
Lidija Weis – Doctor, Professor, Dean of Ljubljana School of Business, Slovenia. 
Julija Lapuh Bele –Doctor, Professor, Ljubljana School of Business, Slovenia. 
Ivan Toroš – D.Mgt. , Professor, Ljubljana School of Business, Slovenia. 
Milena Fornazarič – Doctor, Professor, Ljubljana School of Business, Slovenia. 
 
В рамках монографії планується робота в межах наступних розділів: 
Розділ 1.  ОСВІТА, ПЕДАГОГІКА ТА ФІЛОЛОГІЯ 
Розділ 2.  ФІЛОСОФІЯ, ЖУРНАЛІСТИКА ТА ПРАВО 
Розділ 3.  УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Розділ 4.   ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ 
 

Вимоги до оформлення статей (ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ):  
 стаття подається англійською мовою; 
 обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times 

New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм. 
Загальна структура статті: 
  прізвище та ініціали автора статті (співавтора – не більш 3-х); науковий ступінь 

і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); місто 
автора(-ів); назва статті; анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити 
проблематику та результати дослідження); 

 Jel Classifacation; 
 матеріал повинен мати наступну структуру: анотація (500 слів),короткий вступ 

(1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка); 
 Reference розміщується після статті у алфавітному порядку (АРА стиль). 

 

Приклад оформлення заявки (подається українською і англійською мовою): 
Прізвище, ім’я, по батькові учасника   
Назва секції   
Місце роботи (навчання), назва кафедри, посада   
Контактний телефон  
E-mail  
Поштова адреса для направлення монографії (Нова пошта)  

 

Особи, зацікавлені взяти участь у монографії, мають надіслати електронною 
поштою до організаційного комітету до 26 квітня 2019 р. (для перекладу) та до 3 травня 
наступні документи на адресу euscientist@gmail.com: 

 1) заповнену за зразком заявку; 
 2) матеріал для публікації;  
 3) копію підтвердження сплати організаційного внеску (після підтвердження прийняття). 

Оплата здійснюється тільки після прийняття статті до друку оргкомітетом та включає 
відшкодування витрат за друк, коректування, редагування монографії.  

Вартість публікації матеріалів у монографії становить 3 євро за сторінку. Вартість 
додаткового  примірника становить 10 євро за од. 

За потреби редакція може здійснити переклад на англійську мову до 26 квітня 
2019 року. Вартість перекладу однієї сторінки формату А4 – 120 грн. 

Контакти в Любляні:   Lidija Weis. Адреса: Tržaška cesta 42 1000 Ljubljana. 
Phone in case of query: 0038612444207. 
Контакти в Україні: Чепурна Світлана  
Електронна пошта:  euscientist@gmail.com 
тел.: 0509050413 

LJUBLJANA SCHOOL OF BUSINESS 

B2 VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNE VEDE  


