
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Шановні колеги! 

З метою сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень 

запрошуємо Вас прийняти участь у підготовці монографії: 

 

«МАРКЕТИНГ і ЛОГІСТИКА У СТАНОВЛЕННІ  

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» 

 

Структура монографії формується за результатами таких напрямів 

наукових досліджень: 

1. Маркетинг і логістика як інструменти розвитку потенціалу організацій.  

2. Інноваційні технології у маркетингу та логістиці. 

3. Трансформаційні процеси фінансової діяльності організацій в умовах 

становлення цифрової економіки.  

4. Споживачі та бізнес в умовах домінування поведінкової економіки. 

5. Вплив глобалізації на розвиток соціально-економічних процесів. 

6. Місце соціальної відповідальності бізнесу у розвитку маркетингу та 

логістики. 

7. Цифрова економіка та її вплив на інтенсифікацію виробництва. 

8.  Підготовка фахівців з економіки, логістики, маркетингу в забезпеченні 

розвитку ринку праці.                       

  

Вимоги до матеріалів монографії: 

1. Робочі мови – українська, англійська, польська. 

2. Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати 

теоретично-методичну та/або практичну цінність. 

3. Текст оформлюється    як   параграф  монографії, а не стаття у  фахових 

виданнях (без структурних елементів Постановка проблеми, Аналіз останніх 

досліджень тощо).  

4. Матеріали повинні бути відредаговані стилістично та граматично, 

відповідно до вимог стилістики наукового тексту. 

5. Для одноосібної публікації здобувачів наукових ступенів кандидата наук 

і доктора філософії обов’язкова рецензія доктора економічних наук. 

6. Максимальна кількість співавторів матеріалів – не більше трьох.  

 

КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ ПРИСВОЮЄТЬСЯ МІЖНАРОДНИЙ 

СТАНДАРТНИЙ НОМЕР (ISBN).  

 

ПРИМІРНИКИ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ БУДУТЬ РОЗІСЛАНІ 

ВІДПОВІДНО ДО СПИСКУ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ РОЗСИЛКИ (Наказ МОН МС 

України від 17.10.2012 р. № 1112). 

 



Технічні вимоги до оформлення: 

-  Обсяг: 10…36 сторінок формату А4 (включно із списком використаних 

джерел);  

-  Поля – 2 см, абзацний відступ – 1 см; 

-  Гарнітура: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал –1,5; 

-  Список використаних джерел в алфавітному порядку (не менше 5, 

оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015); 

-  Формули, символи, змінні, які зустрічаються у тексті повинні бути 

набрані як об’єкти Microsoft Equation; 

-  Рисунки та таблиці повинні бути чіткими та компактними (кегль – 12, 

міжрядковий інтервал – 1). Під таблицями й рисунками слід указувати 

джерело. 
 

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ: перенесення слів (у тому числі й автоматично); 

скановані й великі таблиці, скановані (сфотографовані), не згруповані або 

кольорові рисунки; встановлення колонтитулів. 

  

Редакційна рада залишає за собою право відбору наукових матеріалів для 

включення в монографію. 

 

СПІВАВТОРИ МОНОГРАФІЇ ОТРИМАЮТЬ ДОВІДКУ про впровадження 

результатів наукових досліджень (за потреби надсилається за рахунок 

отримувача). 

 

Контрольні дати: 

- надання авторами матеріалів для розгляду – до 25.02.2022 р. 

Матеріали монографії надсилаються тільки через гугл диск 

https://forms.gle/kEcnaocLiEjmwZdC7 

- підготовка довідки про впровадження результатів наукового дослідження 

для співавторів монографії – 11.03.2022 р. 

- розсилка монографії в електронному вигляді – до 29.03.2022 р.  

- розсилка надрукованого примірника монографії та довідки про впровадження 

результатів наукового дослідження авторам – до 29.04.2022 р. (дата може 

змінитися, що пов’язано з загальною санітарно-епідеміологічною ситуацією в 

країні).  

 

Вартість однієї сторінки публікації у колективній монографії: 

– електронний примірник колективної монографії у PDF форматі надісланий 

електронною поштою (без пересилки автору паперового примірника) – 25 грн. 

за кожну повну (або неповну) сторінку 

– електронний та друкований примірник колективної монографії – 50 грн. за 

кожну повну (або неповну) сторінку (відшкодування видавницьких та 

поштових витрат на відправку колективної монографії та довідки про 

впровадження результатів наукових досліджень). На кожну публікацію 

надсилається один примірник монографії. Про бажання отримати додаткові 

https://forms.gle/kEcnaocLiEjmwZdC7


екземпляри монографії прохання попередити заздалегідь. Вартість додаткового 

екземпляра – 100 грн. (без урахуванням пересилки). 

 

Для іноземних учасників і докторів наук одноосібна публікація  

БЕЗКОШТОВНА. 

 

Оплата здійснюється тільки після рішення редакційної ради щодо включення 

матеріалів у колективну монографію за реквізитами, які будуть надіслані на 

електронну пошту.  

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

загальну суму оплати за публікацію. 
Копія документа про оплату надсилається на Вайбер контактної особи:  

+38 063 714 14 18. 

 

Наукові редактори монографії – д. е. н., професор Крикавський Є. В.,  

 д. е. н., професор Дейнега О. В. 

  

Контактна особа: Дейнега Інна Олександрівна – доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри економіки і 

управління бізнесом Рівненського державного 

гуманітарного університету  +38 063 714 14 18 

 

 

СПОДІВАЄМОСЯ НА СПІЛЬНУ ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ! 

  


