
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, кафедра 

обліку і аудиту запрошує науковців прийняти участь у написанні колек-
тивної монографії «Екологічний виклик сучасному глобальному 
світу в економічному вимірі» (в межах виконання науково-дослід-
ної роботи «Організаційно-методологічні основи розвитку екологіч-
ного обліку та аудиту на підприємствах з виробництва хімічних речо-
вин і хімічної продукції» (номер державної реєстрації 0115U003119,  
2015-2016 рр.)

Передбачається формування розділів монографії з урахуван-
ням наступних напрямів наукових досліджень: 

1. Теоретичні і методичні засади забезпечення екологобезпечного 
суспільства.

2. Організація та методика обліку в контексті соціальної відпові-
дальності бізнесу.

3. Концептуальні підходи до екологічного аудиту і контролю.
4. Фінансові та управлінські аспекти еколого-економічного регу-

лювання діяльності суб’єктів господарювання.
5. Екологічний менеджмент і маркетинг як інструменти забезпе-

чення екологічної безпеки.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ ТА ЇХ ОФОРМЛЕННЯ 

Матеріали обсягом 10-15 сторінок повинні містити елементи нау-
кової новизни, мати теоретичну, методичну або практичну цінність і 
оформлятися за такою структурою: 

Відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, ВНЗ, по-
сада), кількість співавторів не більше трьох; 

Назва статті друкується строчними літерами, вирівнювання - посе-
редині. 

Після відступу подається матеріал, оформлений як параграф моно-
графії, а не стаття у видання переліку ВАК України.



Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно від-
повідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових  публі-
кацій.

В кінці матеріалів необхідно здійснити напис: «Всі матеріали отри-
мані автором (-ами) особисто і не містять академічного плагіату». 

Обов’язкові посилання на джерела в квадратних дужках. Бібліогра-
фічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Зноски не до-
пускаються! 

Матеріали оформляються відповідно до ДСТУ 3008-95 «Документа-
ція. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». 

Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня 
доктора філософії (кандидата наук) обов’язкова сканована рецензія 
доктора наук. 

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно від-
повідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публі-
кацій. Матеріали повинні бути з розширенням *.doc, гарнітура – Times 
New Roman Cyr, формат сторінки А5, поля: 2,0 см з усіх боків. 

Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; інтервал – 1,0, абзацний відступ 
– 1,0 см (не користуватись кнопкою табуляції). Перенос слів (в тому 
числі і автоматичний), а також нумерація сторінок не допускаються. 

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого 
редагування програмах,  в чорно-сіро-білій гаммі,  гарнітура Times 
New Roman,  розміщення легенди – внизу рисунку, який має  бути 
скомпонований  у вигляді єдиного об’єкту. Математичні формули 
обов’язково повинні бути пронумеровані у круглих дужках. 

Список літератури (до 15 джерел) слід подавати в кінці публікації в 
порядку  посилання  на джерела  в квадратних дужках. Бібліографіч-
ний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Зноски не до-
пускаються!

Матеріали повинні бути ретельно перевірені
на відповідність правилам правопису. 



Матеріали в монографію надсилаються окремими файлами: 
1. Файл з результатами дослідження – з назвою, що містить пріз-

вища всіх авторів (наприклад, Савченко_Катеринчук_матеріали.
doc); 

2. Рецензія – з назвою, що містить прізвища авторів та слово «ре-
цензія» (наприклад, Савченко_Катеринчук_рецензія.doc). 

3. Довідка про автора – з назвою, що містить прізвища авторів та 
слово «довідка» (наприклад, Савченко_Катеринчук_довідка.doc).

Вартість однієї сторінки публікації в монографії: 
• електронний примірник монографії у PDF форматі, надісланий 

електронною поштою (без пересилки автору паперового при-
мірника) – 20 грн. за сторінку*; 

• електронний та друкований примірник монографії (з пересил-
кою автору паперового примірника) – 30 грн. за сторінку*. 

*організаційні витрати, витрати на редагування, формування монографії, обов’язкову розсилку. 

На кожну статтю незалежно від кількості співавторів надсилається 
один примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра – 
130 грн. (з урахуванням пересилки). 

Оплату участі в монографії слід здійснювати лише після отриман-
ня підтвердження включення матеріалів до колективної монографії. 

Останній термін подачі матеріалів   30 листопада  2016 р. 

Останній термін оплати за участь
в монографії       9 грудня 2016 р.

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після при-
йняття  рішення оргкомітетом  про їх включення до колективної мо-
нографії.

Розсилка монографії  та документів авторам – до 25.12.2016 р.

Монографії   присвоюється ISBN, УДК і  ББК,  вона  розсилається    
відповідно до списку обов’язкової розсилки. Рік видання монографії 
– 2016.



Головний редактор монографії  д.е.н., професор, завідувач 
        кафедри обліку і аудиту 
        Лучик Світлана Дмитрівна

Контактна особа     к.е.н., доцент 
        Романчук Алла Леонідівна
        тел.:  +38 (050) 968-12-98 
        e-mail: monograf_chtei@ukr.net

Довідка про автора:
Прізвище, ім’я, по батькові   

Науковий ступінь,  вчене звання або  посада  

Повна назва вищого навчального закладу  

Поштова адреса та індекс ( для пересилки монографії):  

Контактний телефон для спілкування 

E-mail    

Номер напряму монографії

Назва  статті 

Бажання отримати  монографію: на паперовому носії  або  в  pdf фор-
маті надіслану електронною поштою (необхідне підкресліть).


