
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

щодо написання колективної монографії: 

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ» 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо долучитись до написання колективної монографії «Проблеми 

і перспективи розвитку малого і середнього бізнесу» за загальною редакцією 

д.е.н., професора Лучик С.Д. Монографія буде видана в Чернівецькому 

торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-

економічного університету в 2021 році. 

Колективній монографії присвоюють Міжнародний стандартний номер 

ISBN.  

 

ОРІЄНТОВНІ РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ: 

Розділ 1. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку та підтримки 

малого й середнього бізнесу. 

Розділ 2. Стан та перспективи розвитку малого та середнього 

підприємництва: національний, регіональний та галузевий рівні. 

Розділ 3. Фінансова складова державного регулювання функціонування та 

розвитку малого й середнього бізнесу в Україні. 

Розділ 4. Управлінські засади та пріоритети розвитку малого й 

середнього бізнесу. 

Розділ 5. Організація виробничої, фінансової, маркетингової та 

інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів малого й середнього 

бізнесу. 

Розділ 6. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств 

малого та середнього бізнесу. 

Розділ 7. Перспективи розвитку харчових технологій та сфери 

гостинності: національні та регіональні особливості. 

Розділ 8. Стан, тенденції та перспективи цифровізації бізнес-процесів 

підприємств малого та середнього бізнесу. 



КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

Прийом матеріалів та авторської довідки для публікації в колективній 

монографії – до 15 червня 2021 року. 

Відповідь про прийняття матеріалів колективної монографії – протягом 5 днів. 

Розсилка авторам електронного та друкованого примірника – з 15 вересня 2021 р. 

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ 

Матеріали приймаються: українською або англійською мовами. 
Формат 

публікації 

A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у форматі Microsoft 

Word, формат файлів (*.doc або *.docx)  

Поля з усіх сторін – 20 мм 

Основний шрифт Times New Roman 

Розмір шрифту 

основного тексту 

14 пт 

Міжрядковий 

інтервал 

1,5 

Вирівнювання 

тексту 

по ширині 

Абзацний відступ 1,25 см 

Нумерація 

сторінок 

не нумеруються 

Малюнки та 

таблиці 

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. 

Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше 

основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути 

мінімальною та доречною. Рисунки та таблиці на альбомних сторінках 

не приймаються. Усі ілюстративні елементи (зображення, малюнки та 

ін.) повинні бути згруповані як єдиний об'єкт.  

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній 

редактор формул в Microsoft Word for Windows). 

Обсяг не менше 15 сторінок, «Список літератури» та «References» не 

враховуються до загального обсягу статті. При оформленні матеріалів 

просимо дотримуватись основних положень ДСТУ 3008:2015 "Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення". 
Бібліографічний опис потрібно оформлювати згідно з ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

вимоги та правила складання». 

 

Текст публікації до колективної монографії має бути побудований у 

логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями та 

відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і 

стилістичних помилок.  

По центру рядка напівжирним шрифтом – прізвище та ініціали автора 

(кількість співавторів – не більше трьох).  

Нижче курсивом – науковий ступінь, наукове звання, назва установи 

(навчального закладу, організації), назва міста. 

У наступному рядку – через один інтервал – назва (великими літерами 

напівжирним шрифтом по центру).  

У наступному рядку – через один інтервал – короткий вступ, основна 

частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно.  



У кінці тексту – через один інтервал – наводиться список використаних 

джерел (напівжирним шрифтом по центру), не менше 5 джерел, розміщених у 

алфавітному порядку.  

Посилання в тексті слід оформляти у квадратних дужках на відповідне 

джерело списку літератури, наприклад: [1, с. 53]. Посилання в дужках на різні 

джерела подавати через крапку з комою, наприклад: [4, с. 108; 10, с. 23].  

Не допускаються скановані рисунки і таблиці, використання кольору і 

фону.  

Усі рисунки, графіки, схеми, таблиці розміщуються посередині та повинні 

мати назву. Назва та номери рисунків вказуються під рисунком (Рис. 1. Назва), 

назви і номери таблиць – над таблицями (Таблиця 1 (вирівнювання по правому 

краю) Назва (з нового рядка, вирівнювання по центру)).  

Рисунки, графіки, схеми, таблиці, формули не повинні виходити за межі 

вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і таблиці оформлюється так: 

(рис. 1), (табл. 1).  

Не пізніше встановленого терміну необхідно подати окремими файлами на 

електронну адресу luchiksvitlana@gmail.com авторську довідку (назвати за 

прикладом: Петренко_довідка); текст матеріалів (назвати за прикладом: 

Петренко_монографія); відскановану квитанцію про сплату організаційного 

внеску (назвати за прикладом: Петренко_оплата).  

У темі листа слід вказати «Матеріали до монографії та прізвище автора».  

У разі отримання матеріалів протягом п’яти днів надсилає на електронну 

адресу автора повідомлення «Матеріали отримані». Авторам, які не отримали 

підтвердження про отримання матеріалів, прохання продублювати заявку.  

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, 

практики, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно 

направляти виключно у співавторстві з науковим керівником. 

Відповідальність за зміст статті, достовірність та оригінальність 

поданих матеріалів автор бере на себе. Приймаються матеріали, які не 

були раніше опубліковані. Всі матеріали будуть перевірені на наявність 

текстових запозичень та плагіат. Кожен автор зможе завантажити електронну 

версію монографії, розміщену у репозитарії Чернівецького торговельно-

економічного університету КНТЕУ. 

 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ 
 

Вартість однієї сторінки публікації в колективній монографії 

(електронний та друкований примірник монографії) становить 40 грн за 

сторінку (відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і 

поштову відправку колективної монографії).  

Під час оплати слід враховувати розмір комісії банку, яка не входить у 

загальну суму оплати за публікацію.  

Реквізити для оплати участі в колективній монографії надсилаються 

на електронну адресу автора(ів) після прийняття рішення про їх 

включення до колективної монографії.  

Протягом трьох робочих днів автор має надіслати на електронну адресу 

оргкомітету скановану копію квитанції. 

mailto:luchiksvitlana@gmail.com,


На кожну публікацію у колективній монографії (незалежно від кількості 

співавторів) надсилається один примірник монографії. 

 

КОНТАКТНА ОСОБА 

Лучик Світлана Дмитрівна – координатор. 

E-mail: luchiksvitlana@gmail.com  

Посилання на сторінку веб-сайту ЧТЕІ КНТЕУ: http://chtei-knteu.cv.ua 

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА 

на участь у написанні колективної монографії: 

 «Проблеми і перспективи розвитку малого і середнього бізнесу» 

ПІБ автора 1  

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи, посада  

Назва розділу  

Назва публікації  

Поштова адреса для відправки 
друкованого примірника 
колективної монографії 

 

E-mail  

Контактний телефон  

Дата заповнення  

 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 

mailto:luchiksvitlana@gmail.com,

