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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас долучитись до колективу монографії 

"НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ АГРОСТРАХУВАННЯ  

В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ". 
 

Монографію буде видано у Австрії та присвоєно ISBN Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, 

Deutschland. 

 

Розміщення: 
у бібліотеках (друкований примірник): 

- Национальна бібліотека Німеччини (Deutsche National 

bibliothek); 

- Баварська державна бібліотека (Bayerische Staatsbibliothek); 

на сайті Академії економічних наук України 

(http://www.aenu.org/); 

на сайті Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки» (http://www.iae.org.ua/activity/books.html). 

 

 

До публікації приймаються матеріали  

за такими науковими напрямами 

08.00.00 – економічні науки 

12.00.00 – юридичні науки 

25.00.00 – державне управління 

 

 

У монографії передбачено такі розділи: 
I Розділ. Економіка 

1.Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

агрострахування в Україні. 

2. Особливості страхування у діяльності підприємств 

агросектору. 

3. Роль агрострахування у забезпеченні національної 

економічної безпеки. 

II Розділ. Фінанси 

1. Сучасні реалії та перспективи страхового ринку 

України. 

2. Розвиток ринку агрострахування в Україні. 

3. Моделі агрострахування. 

4. Нові страхові продукти в сільському господарстві. 

5.Використання зарубіжного досвіду агрострахування 

у вітчизняних реаліях.  

III Розділ. Бухгалтерський облік 

1. Розрахунки в агрострахуванні. 

2. Облік втрат  в аграрному секторі економіки. 

3. Аудит аграрних ризиків. 

IV Розділ. Менеджмент та маркетинг 

1.Державно-приватне партнерство у агрострахуванні. 

2.Агрострахування в умовах розвитку інформаційних 

технологій. 

3.Управління ризиками в сільському господарстві.  

V Розділ. Нормативно-правова сфера 

1. Страховий захист в сільському господарстві. 

2. Особливості укладання договорів агрострахування. 

3.Державна підтримка сільськогосподарського 

страхування. 

 

Звертаємо Вашу увагу, що, для здобувачів учених звань, відповідно до «Порядку присвоєння  

вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» від 14 січня 2016 року №13),  

наукові праці включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science можуть бути замінені  

на публікацією матеріалів англійською мовою в міжнародних видавництвах (пп. 4., п. 2, Р.ІІ). 

 

Усю додаткову інформацію можна дізнатись за адресою: nnciae.mon@gmail.com 

Координатор: Пасічник Юрій Васильович  

тел.: +38(067) 472–35–30 

 

Для розміщення матеріалів у колективній монографії, авторам необхідно до _20 вересня  2019 року: 

 заповнити заявку за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1GXPosfe9A3OXk2_ik6CBudTsbWgU6pQmHDL39LTpUZI/edit  

 надіслати на адресу редакції: 

підрозділ або розділ монографії (кількість співавторів не має перевищувати двох осіб); 

Матеріали подані англійською та німецькою мовами мають бути завірені відповідними 

фахівцями! 
рецензію доктора наук (для авторів, які не мають наукового ступеня); 

 сплатити оргвнесок. 

http://www.aenu.org/
mailto:nnciae.mon@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1GXPosfe9A3OXk2_ik6CBudTsbWgU6pQmHDL39LTpUZI/edit


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Робочі мови монографії – українська, російська, англійська,німецька. 

Обсяг матеріалів становить 10-20 сторінок. За бажанням автором може бути подано окремий розділ, 

поділений на підрозділи обсягом 50-75 сторінок. 

Робота виконується в редакторі MS Word-6,0 (версія не старше Word-2003). Текст має бути збереженим 

із розширенням *.doc, шифр Times New Roman, розмір 10, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см. 

Формат сторінки – А5, береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. 

 Формули, таблиці (шифр Times New Roman, розмір 8, міжрядковий інтервал – 1), рисунки виконуються 

за допомогою спеціальних редакторів MS Office, мають бути підписані, послідовно пронумеровані 

арабськими цифрами та виконані в чорно-білому кольорі (кольорові рисунки, графіки, скановані файли 

та фотографії не допускаються). Усі: таблиці, схеми, рисунки та діаграми мають бути чорно-білими, мати 

книжкову орієнтацію та не перевищувати однієї сторінки.  
Посилання на літературні джерела здійснюються по тексту (у квадратних дужках, із заначеням джерела 

та сторінки посилання [12, c.12-14]). Літературні джерела оформлюються відповідно до Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015.  
Текст має бути виконаний із дотриманням вимог та відповідним стилістичним редагуванням. 

Отримані матеріали проходять обов’язкове рецензування. У разі схвальної рецензії автору 

надсилається рахунок для здійснення оплати за публікацію матеріалів.  

МАТЕРІАЛИ ВИКОНАНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ. 
 

ФІНАНСОВІ УМОВИ 

Вартість публікації становить: 

- з отриманням друкованого примірника - 600 грн. за 10-12 сторінок тексту (повних чи не повних); 

- з отриманням лише електронної версії у форматі PDF - 400 грн. за 10-12 сторінок тексту (повних чи 

не повних). 

Сторінки вище вказаного обсягу оплачуються з розрахунку 50 грн. за кожну додаткову сторінку 

(повну чи не повну). 

Вартість додаткового примірника становить 200 грн. 

Вартість публікації включає: рецензування, макетування, друк монографії (до 30 жовтня 2019 р.).  

Для іноземних авторів вартість публікації становить 35 євро (електронна версія у форматі PDF), 

додатково оплачуються поштові витрати на доставку примірника автору  

(відповідно до тарифів установлених Укрпоштою)! 

 

Розсилку моногрфії буде здійснено до 30 жовтня 2019 р., за вказаними адресами відділень Нової пошти 

за рахунок отримувача.  

До 1 грудня 2019 року монографію буде розміщено на сайті Академії економічних наук України та 
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». 

 

Додаток 

Приклад оформлення матеріалів 

 
Сучасні реалії недержавного пенсійного страхування в Україні 

 

Станом на 31.12.2018 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 62 недержавних пенсійних 

фонди (далі - НПФ) та 22 адміністратори НПФ (довідково: станом на 31.12.2017 у Державному реєстрі налічувалось 64 НПФ 

та 22 адміністратори) [1, с. 25]. Станом на 31.12.2018 загальна кількість учасників НПФ становила 855,3 тис. осіб (станом на 

31.12.2017 - 840,8 тис. осіб), з яких отримали/ отримують пенсійні виплати 81,3 тис. осіб (9,5% від загальної кількості 

учасників) (рис.1 ). 

 
Рисунок 1 - Динаміка кількості учасників недержавних пенсійних фондів 
Джерело: побудовано автором за даними [2] 



Основні показники діяльності НПФ, згідно з поданими звітними даними, та темпи їх приросту подано  в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 - Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів 

Показники 
Станом на 
31.12.2016 

Станом на 
31.12.2017 

Станом на 
31.12.2018 

Темпи приросту, % 

станом на 

31.12.2017/ станом 

на 31.12.2016 

станом на 

31.12.2018/ станом 

на 31.12.2017 

Кількість укладених пенсійних контрактів, тис. шт. 62,6 58,7 68,8 -6,2% 17,2% 

Загальна кількість учасників НПФ, тис. осіб 834,0 840,8 855,3 0,8% 1,7% 

Загальна вартість активів НПФ, млн. грн. 2 138,7 2 465,6 2 745,2 15,3% 11,3% 

Пенсійні внески, всього, млн. грн. 1 895,2 1 897,3 2 000,5 0,1% 5,4% 

у тому числі:  

- від фізичних осіб 92,2 124,3 172,1 34,8% 38,5% 

- від фізичних осіб-підприємців 0,2 0,2 0,2 0,0% 0,0% 

- від юридичних осіб 1 802,1 1 772,3 1 827,7 -1,7% 3,1% 

Пенсійні виплати, млн. грн. 629,9 696,3 809,9 10,5% 16,3% 

Кількість учасників, що отримали/ отримують пенсійні виплати, тис. осіб 81,3 78,8 81,3 -3,1% 3,2% 

Сума інвестиційного доходу, млн. грн. 1 080,5 1 455,5 1 767,7 34,7% 21,4% 

Прибуток від інвестування активів недержавного пенсійного фонду, млн. 

грн. 

834,8 1 183,9 1 440,5 41,8% 21,7% 

Сума витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, млн. грн. 245,7 271,5 327,2 10,5% 20,5% 

Джерело [1] 
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