
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні науковці, фахівці, практики!

Кафедра менеджменту та Інформаційно-аналітична лабораторія «Управління фінансово-
економічною безпекою» Навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького  з метою сприяння оприлюдненню  результатів науково-
дослідницьких робіт запрошує науковців  прийняти участь у написанні  колективної  монографії

«СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

Передбачаються наступні розділи

Розділ 1.  Економічна безпека держави та тіньова економіка
Розділ 2. Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання
Розділ 3.  Управління ризиками та загрозами економічній безпеці суб’єктів господарювання
Розділ 4. Управління захистом комерційної таємниці суб’єктів господарювання
Розділ 5.  Інформаційні системи та технології в управлінні економічною безпекою держави та

суб’єктів господарювання

Вимоги  до матеріалів монографії:
1. Матеріали  повинні містити елементи  наукової новизни,  мати  теоретико-методичну  або

практичну цінність.
2. Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, повинні супроводжуватись

конкретними пропозиціями щодо  поліпшення існуючого стану та можливі  напрями використання
викладених результатів наукових досліджень.

3. Обсяг  матеріалів -  20-24 сторінки  українською або російською мовою.
4. Обов’язкові посилання на використані джерела прохання подавати по мірі посилання на них у

тексті рукопису.
5. Матеріали повинні бути відредаговані стилістично та граматично.
6. Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) обов’язкова

рецензія доктора економічних  наук.

Вимоги до оформлення
- Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим

вимогам оформлення наукових  публікацій. Не допускаються скановані та великі  таблиці, скановані
(сфотографовані) або  не згруповані  рисунки.

- Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат сторінки: А4. Поля: 2,0 см – з усіх боків.
Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; тип – Times New Roman, інтервал – 1,0

- Назва друкується  великими літерами, вирівнювання - посередині.  Нижче через інтервал великими
літерами  –  прізвище та ініціали автора,  науковий ступінь,  вчене звання та посада.  Після відступу
подається  текст.

  - Обов’язкове наведення списку джерел.
Просимо авторів  також звернути увагу на такі  моменти:

1. Відступ першого рядка кожного абзацу робиться не “пропусками”, а за допомогою “табулятора”
або автоматично через меню Microsoft Word;

2. Відстань між словами – не більше 2 пропусків;
3. Перенос слів ( в тому числі і автоматичний) не допускається;
4. Рисунки (схеми, графіки) обов’язково повинні мати назву, яка розміщується після рисунка

посередині рядка. Пояснення до рисунка (при їх наявності) розміщують перед назвою рисунка.
5. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

(http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=207)

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ АБО
ЗАПРОПОНОВАНІЙ ТЕМАТИЦІ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ.



Контрольні дати
- довідка про автора (авторів) матеріалів  монографії – до 21.09.2012р.
- остання дата надання  авторами матеріалів  для розгляду організаційним комітетом  –   до

21.09.2012р.
-   розсилка монографії авторам – до 20.11.2012р.
Оргкомітет залишає за собою право відбору  наукових матеріалів для включення в монографію.

Матеріали у монографію надсилаються окремими файлами. Назва файла з результатами
дослідження -  Прізвище першого автора,  довідка про автора (назва файла – слово «Довідка» та прізвище
першого автора).

Фінансові умови:
Вартість публікації в монографії та її розсилки автору становить 300 грн. На кожну статтю

надсилається один примірник колективної монографії. Вартість додаткових екземплярів монографії –
70 грн (з урахуванням пересилки).

Оплата здійснюється тільки після рішення оргкомітету щодо включення матеріалів до колективної
монографії шляхом перерахування коштів поштовим переказом за наступними реквізитами:

Отримувач: Голубенко Катерина Олександрівна, кафедра менеджменту, (каб. 405), Черкаський національний
університет ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031

Призначення платежу: за друк монографії (П.І.Б.)

Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN) і індекс ББК. та розсилається
відповідно до списку обов’язкової розсилки. Монографія рецензується трьома докторами економічних
наук.

Шановні колеги! Про бажання отримати додаткові екземпляри монографії (для співавторів,
наукових консультантів, бібліотек тощо)  прохання  попередити заздалегідь.

Довідка про автора:
Прізвище, ім’я, по-батькові
Вчене звання, науковий ступінь
Посада
Назва вищого навчального закладу
Поштова адреса та індекс ( для пересилки монографії):
Контактний телефон
E-mail
Номер та назва розділу,  до якого  передбачається включення матеріалів
Назва  матеріалів

Головний редактор монографії – д.е.н., професор кафедри менеджменту Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького Мігус Ірина Петрівна

Контактна особа  -  Голубенко Катерина Олександрівна

тел.  (063) 100-04-48

E-mail: conf-meneg@yandex.ru


