ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Запрошує Вас долучитись до колективу монографії
"СУСПІЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ"
Монографію буде видано у Австрії та
присвоєно ISBN іноземного видавництва
Розміщення:
на
сайті
Академії
економічних
наук
(http://www.aenu.org/);
Google Scholar (http://scholar.google.com.ua).

України

До публікації приймаються матеріали за
такими науковими напрямами
08.00.00 – економічні науки
12.00.00 – юридичні науки
22.00.00 – соцiологiчнi науки
25.00.00 – державне управління

У монографії передбачено такі розділи:
1. Новітні технології агрострахування в контексті євроінтеграційних процесів.
2. Фінансові аспекти суспільного зростання.
3. Соціо-економічні засади розвитку національного господарства.
4. Облікова політика та маркетингові технології в управлінні підприємницькими структурами.
5. Система держаного управління в Україні.
6. Нормативно-правове регулювання суспільних трансформацій.
7. Індустрія гостинності.
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).
Для розміщення матеріалів у колективній монографії, авторам необхідно до 10 листопада 2019 року:
 заповнити
електронну
заявку
https://docs.google.com/forms/d/1eSwnPY_Fqlz2Kxl7AsppM9Xk9XyxiAJt7clNo5oTxdg/edit;
 надіслати на адресу редакції:
розділ монографії (кількість співавторів не має перевищувати двох осіб);
анотацію англійською мовою (інформація про автора, назва статті та анотація (обсягом не
менше 300 слів));
рецензію доктора наук (для авторів, які не мають наукового ступеня);
 оплатити рахунок надісланий редакцією.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Матеріали до монографії приймаються – українською, російською,
англійською та німецькою мовами.
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.
Текст має бути виконаний із дотриманням вимог та відповідним стилістичним редагуванням.
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.
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 - 700 грн. за 10-12 сторінок тексту (повних чи не повних);
- з отриманням лише електронної версії у форматі PDF - 450 грн. за 10-12 сторінок тексту (повних чи
не повних).
Сторінки вище вказаного обсягу оплачуються з розрахунку 50 грн. за кожну сторінку (повну чи не
повну).
Вартість додаткового примірника становить 200 грн.
Вартість публікації включає: рецензування, макетування, друк монографії (до 10 грудня 2019 р.).
Для іноземних авторів вартість публікації становить 30 євро, додатково оплачуються поштові
витрати на доставку примірника автору (відповідно до тарифів установлених Укрпоштою)!
Одноособові праці членів Президії Академії економічних наук України друкуються безкоштовно.
Розсилку електронних файлів буде здійснено до 30 листопада 2019 р., за вказаними електронними
адресами.
Розсилку друкованих екземплярів буде здійснено до 15 грудня 2019 р., за вказаними адресами відділень
Нової пошти за рахунок отримувача.
До 25 грудня 2019 року монографію буде розміщено на сайті Академії.
Координатор: Пасічник Юрій Васильович: +38(067) 472–35–30
Усю додаткову інформацію можна дізнатись за адресою: chroaenu@gmail.com
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
Кількість укладених пенсійних контрактів, тис. шт.
Загальна кількість учасників НПФ, тис. Осіб
Загальна вартість активів НПФ, млн. грн.
Пенсійні внески, всього, млн. грн.
у тому числі:
- від фізичних осіб
- від фізичних осіб-підприємців
- від юридичних осіб
Пенсійні виплати, млн. грн.
Кількість учасників, що отримали/ отримують пенсійні виплати, тис. осіб
Джерело [1]

Темпи приросту, %
Станом на Станом на Станом на
станом на
станом на
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017/ станом 31.12.2018/ станом
на 31.12.2016
на 31.12.2017
62,6
58,7
68,8
-6,2%
17,2%
834,0
840,8
855,3
0,8%
1,7%
2 138,7
2 465,6
2 745,2
15,3%
11,3%
1 895,2
1 897,3
2 000,5
0,1%
5,4%
92,2
0,2
1 802,1
629,9
81,3

124,3
0,2
1 772,3
696,3
78,8

172,1
0,2
1 827,7
809,9
81,3

34,8%
0,0%
-1,7%
10,5%
-3,1%

38,5%
0,0%
3,1%
16,3%
3,2%

Використані джерела
1.
Підсумки
розвитку
системи
недержавного
пенсійного
забезпечення
станом
на
31.12.2018.
https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_IV_kv%202018.pdf.
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Офіційний сайт. URL :
https://www.nfp.gov.ua/
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