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РОБОЧІ МОВИ  

Матеріали 

приймаються 

українською, 

російською та 

англійською мовами 

SCIEMCEE 

PUBLISHING 

 

ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ІНІЦІАТИВ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНІЦІАТИВ  

запрошує Вас взяти участь у роботі групи авторів з 

метою написання колективної монографії 

“Sustainable development of national economy” 

(“Сталий розвиток національної економіки”) 

МІЖНАРОДНЕ ВИДАВНИЦТВО  

Монографія буде видана Європейським 

видавництвом "Sciemcee Publishing” (м. Лондон, 

Великобританія) з присвоєнням їй номера ISDN 

Британської бібліотеки, що забезпечує індексацію 

тексту Вашої публікації.   

За результатами роботи матеріали будуть розміщені 

на ресурсі Британської бібліотеки, а також 

розіслані в інші бібліотеки Великобританії.  

     

  

РЕЦЕНЗУВАННЯ  

• British Library, National Library of Scotland, National 
Library of Wales, Bodleian Libraries (Oxford), University 
Library (Cambridge), Library of Trinity College (Dublin) 
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Контрольні дати 
Прийом заявок та статей для публікації в монографії до 15.07.2017 

Відповідь про прийняття матеріалів протягом 2 днів  

Поштова розсилка монографії 20.08.2017 

 
Для публікації Вашої наукової праці у монографії необхідно до 15 липня 2017 

року надіслати до редакційної колегії: 

1) заявку на публікацію матеріалів; 

2) матеріали для розміщення у монографії; 

3) рецензію (для авторів, що не мають наукового ступеня); 

4) відскановану (сфотографовану) квитанцію про оплату організаційного 
внеску. Реквізити на оплату направляються після отримання матеріалів. 
 
Приклад оформлення заявки:  
1. Прізвище, ім’я, по батькові автора.  
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.  
3. Розділ монографії.  
4. Контактний номер телефону.  
5. Електронна адреса.  
6. Поштова адреса або дані Нової пошти (П.І.П. отримувача, місто, номер 
відділення, номер телефону отримувача) для відправлення примірнику монографії. 
 
Мінімальний обсяг від одного автора або групи співавторів – 20 сторінок (36000 
знаків без пробілів). Отримані матеріали будуть структуровані у вигляді глав 
(розділів) колективної монографії. 
 
Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і поштову 
відправку колективної монографії складає 70 Євро за 20 сторінок. Якщо стаття 
більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 2 Євро. Внесок 
за співавторів відсутній, основному автору надається 1 безкоштовний 
примірник книги. Вартість додаткового екземпляру монографії – 15 Євро. 
Оплачується в гривнях за курсом НБУ на час здійснення платежу. 
 
До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі    
та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у 
співавторстві з науковим керівником. 
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Нагадуємо, що, відповідно до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і 
науково-педагогічним працівникам», затвердженого Наказом Міністерства освіти і 
науки України 14.01.2016 № 48 вчене звання професора присвоюють працівникам 
наукових установ, які мають наукові праці, опубліковані після захисту докторської 
дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових 
виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до 
наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших 
мов (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої 
кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії 
англійською мовою в одному з міжнародних видавництв, перелік яких 
визначається рішенням вченої ради). 

Монографія буде видана європейським видавництвом "Sciemcee Publishing”             
(м. Лондон, Великобританія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть 
можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у 
країні Європейського Союзу.  

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ ПРАЦІ:  

- стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що 
включає результати оригінальних досліджень автора;  

- 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 НАУКОВОЇ ПРАЦІ:  

- прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, 
місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); місто автора(-ів); назва статті; 
анотація (обсягом до 100 слів) мовою статті та англійською мовою (зазначити 
проблематику та результати дослідження);  

- матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 
рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка);  

- список використаних джерел розміщується після статті у порядку згадування 
або у алфавітному порядку (не менше 8 джерел). 

 
Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу: gorceon@gmail.com 
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