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Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи 
авторів з метою написання колективної 
монографії «Корпоративне управління: 
процеси, стратегії, технології». Майбутнє 
видання стане результатом праці колективу 
авторів, об'єднаних спільною ідеєю 
представити підсумки своїх досліджень. 
Координацію роботи над колективною 
монографією буде здійснювати доктор 
економічних наук, професор Костянтин 
Сергійович Шапошников. Монографія 
видається з присвоєнням їй УДК, ББК і 
номера ISBN, а також передбачена розсилка 
її примірників у провідні бібліотеки та ВНЗ 
України, щоб з результатами досліджень 
мало можливість ознайомитися широке коло 

зацікавлених читачів: науковців, аспірантів, студентів.  
Матеріали, опубліковані в монографії, будуть розміщені на сайті 
www.elibrary.ru, що забезпечить їхню індексацію у наукометричній базі 
РІНЦ. Це дозволить відстежити цитованість монографії у наукових 
виданнях. 
 

Кожен автор колективної монографії отримає по 3 примірника 
друкованого видання. 
 
 

До участі у написанні колективної монографії запрошуються 
науковці, викладачі, докторанти, аспіранти (здобувачі), 
державні службовці, підприємці та інші фахівці, які 
зацікавлені проблемами економічного розвитку. Наукові 
роботи аспірантів (здобувачів) необхідно направляти виключно у 
співавторстві з науковим керівником. 
 
Тематика розділів: 
Розділ 1. Сучасні моделі корпоративного управління 
Розділ 2. Корпоративне управління бізнес-процесами та 
корпоративний менеджмент 
Розділ 3. Стратегії та технології корпоративного управління 
 
Статтю та довідку про автора необхідно надіслати на 
електронну адресу: monograph@stateuniversity.ks.ua  
 
Контрольні дати: 
Прийом заявок та статей для 
публікації в монографії до 27 листопада (включно) 

Відповідь про прийняття матеріалів протягом 3 днів після отримання 
матеріалів 

Поштова розсилка монографії 29 грудня 2015 року 
 
Колективна монографія буде розіслана у наступні установи:  
1. Книжкова палата України імені Івана Федорова 
2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 
3. Національна парламентська бібліотека 
4. Харківська наукова бібліотека імені В.Г. Короленка 
5. Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника 
6. Одеська наукова бібліотека імені Максима Горького 
7. Кабінет Міністрів України 
8. Міністерство юстиції України  
9. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені 
Олеся Гончара 
10. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
11. Львівський національний університет імені Івана Франка 
12. Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 
13. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
14. Львівський національний університет імені Івана Франка 
15. Національний університет "Львівська політехніка" 
16. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

http://www.elibrary.ru/
mailto:monograph@stateuniversity.ks.ua


За загальною редакцією: 
• Шапошников Костянтин Сергійович – головний редактор, 

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і 
менеджменту, голова Херсонського обласного осередку 
Всеукраїнської асоціації політичної економії; 

• Соловйова Ніна Ігорівна – заступник головного редактора, 
доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і 
адміністрування; 

• Станкевич Юлія Юріївна – відповідальний секретар редколегії, 
кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри 
економічної теорії. 

 
 
Редакційна колегія: 
• Римантас Сташис – Ph.D, професор економіки, завідувач кафедри 

менеджменту Клайпедського університету, Литва; 
• Едвін Португал – Ph.D, професор економіки державного університету 

штату Нью-Йорк у Потсдамі, США; 
• Мохненко Андрій Сергійович – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки підприємства Херсонського державного 
університету; 

• Хрущ Ніла Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького 
національного університету; 

• Скидан Олег Васильович – доктор економічних наук, доцент, 
проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Житомирського 
національного агроекологічного університету; 

• Мармуль Лариса Олександрівна – доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-
економічної безпеки Одеської національної академії харчових технологій; 

• Стройко Тетяна Володимирівна – доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародної економіки Миколаївського національного 
університету імені В.О. Сухомлинського. 

 
 
 
 
 
 

Вимоги до оформлення статей: 
• стаття подається українською, російською або англійською 

мовами; 
• 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 статті: 

• прізвище та ініціали автора статті; 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); 

• 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. 

 
Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і 
поштову відправку колективної монографії складає 40 гривень за 
сторінку. Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після 
прийняття статті до публікації. 
 

 
 
 
 

Контакти: 
Факультет економіки і менеджменту 

Херсонського державного університету 
Адреса: вул. 40 років Жовтня, 27, каб. 312 

м. Херсон, Україна, 73000 
Телефон (050) 673-53-06 

Сторінка факультету: www.stateuniversity.kherson.ua/economic 
Електронна адреса: monograph@stateuniversity.ks.ua 
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