
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
щодо написання колективної монографії 

 
 

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, ФАХІВЦІ, ПРАКТИКИ! 
 

Кафедра фінансів і банківської справи ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» запрошує до участі у написанні колективної 
монографії: 

 

«ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ  

ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 

 
в межах науково-дослідної теми «Фінансове забезпечення регіонального 
розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів» (номер 
державної реєстрації НДР в УкрІНТЕІ: № 0115U007117). 

За потребою авторам видається довідка про участь у розробці теми. 
Монографію буде видано з присвоєнням Міжнародного стандартного 

номеру (ISBN), УДК та за рекомендації Вченої ради ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет». Примірники монографії розсилаються відповідно 
до списку обов’язкової розсилки (наказ МОНМС України від 17.10.2012 р. 
№ 1112). 

 
ОРІЄНТОВНІ РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ* 

 

Розділ 1. Теоретичні засади фінансового забезпечення розвитку регіону. 
Розділ 2. Інституційні аспекти фінансування регіональних програм 

розвитку територій. 
Розділ 3. Оцінка фінансового забезпечення регіонального розвитку: 

методичні та практичні аспекти. 
Розділ 4. Проблеми розвитку регіону в умовах децентралізаційних та 

євроінтеграційних процесів. 

Розділ 5. Механізми реалізації фінансової політики збалансованого 
розвитку регіону.  

*Редакційна колегія залишає за собою право на коригування назв розділів. 

 
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

 
Прийом матеріалів для публікації в монографії та довідки про 

автора/авторів – до 25 травня 2018 року (включно).  
Розсилка електронного варіанту монографії – до 15 жовтня 2018 року. 
Розсилка друкованого варіанту монографії – до 15 листопада 2018 року. 
 



ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ  
 

До монографії приймаються як параграфи, так і окремі розділи.  
Обсяг одного параграфа – від 15 повних сторінок формату А4.  
Розділ повинен складатися з 3-5 параграфів. 
Кількість співавторів одного параграфа – не більше двох.  
Матеріали монографії подаються українською мовою.  

Матеріали монографії повинні містити елементи наукової новизни (власні 

дослідження автора), мати теоретичну, методичну, методологічну і/або 

практичну цінність. 
Обов’язкові посилання на джерела. Бібліографічний опис оформлюється 

згідно з ДСТУ ГОСТ 8302:2015. 

Для аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук обов’язкова 

рецензія наукового керівника. 

Автори колективної монографії зберігають виключні авторські права на 

передані редакційній колегії для підготовки колективної монографії матеріали. 

Матеріали подаються на електронну адресу редколегії 

nina.nosyk@uzhnu.edu.ua. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ  

 

― матеріали подаються у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді 

файлу з розширенням *.doc або *.docx; 

― назва параграфу/розділу друкується  великими літерами, вирівнювання – по 

центру.  Після відступу подається текст; 

― шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, стиль – звичайний 

(Normal), міжрядковий інтервал – 1,5, відступ на абзац 5 мм, вирівнювання 

по ширині; 

― поля сторінки: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм; 

― рисунки, графіки, схеми, таблиці оформлюються з використанням 

інструментів Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль – 12, 

міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами без фону). 

Назва та номери рисунків вказуються під рисунком по центру, назви і 

номери таблиць – над таблицями. Рисунки, графіки, схеми, таблиці, 

формули не повинні виходити за межі вказаних полів; 

― формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і 

нумерувати у круглих дужках з правого боку, наприклад (1). 

― посилання в тексті слід у квадратних дужках на відповідне джерело, 

наприклад: [1, с. 128]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через 

крапку з комою, наприклад: [16, с. 302; 18, с. 107];  

― список використаних джерел наводиться у кінці тексту у алфавітному 

порядку; 

― встановлення колонтитулів та переноси в тексті не допускаються; 

― сторінки не нумеруються. 

mailto:nina.nosyk@uzhnu.edu.ua


ФІНАНСОВІ УМОВИ  

 

Вартість однієї сторінки публікації в монографії: 

― електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий електронною 

поштою – 25 грн. за кожну сторінку; 

― електронний та друкований примірник монографії – 35 грн. за кожну 

сторінку. 

На кожен параграф буде надіслано один примірник монографії Новою 

поштою (за рахунок одержувача). Вартість додаткового екземпляра монографії 

– 100 грн. 

Реквізити для оплати надсилаються після прийняття рішення редакційною 

колегією про їх включення до колективної монографії. 

Протягом трьох робочих днів після виставлення рахунку автор має 

надіслати на електронну адресу редакційної колегії nina.nosyk@uzhnu.edu.ua 

копію квитанції про оплату. 

 

КОНТАКТНА ОСОБА 
 

Пойда-Носик Ніна Никифорівна – кандидат економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 

E–mail: nina.nosyk@uzhnu.edu.ua  

Тел.: 050-372-88-28 (з 10.00 до 18.00) 

 

 

 

 

Сподіваємося на спільну плідну співпрацю! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nina.nosyk@uzhnu.edu.ua
mailto:nina.nosyk@uzhnu.edu.ua


АВТОРСЬКА ДОВІДКА 

на участь у написанні колективної монографії 

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора(ів)  

Науковий ступінь, вчене звання, посада, 

установа (навчальний заклад, 

організація), місце роботи наукового 

керівника (для осіб, які не мають 

наукового ступеню), назва міста 

 

Назва матеріалу  

Назва розділу  

Вказати, який бажаєте отримати 

примірник монографії (друкований чи 

електронний) 

 

Потреба в додаткових примірниках 

монографії (вказати кількість) 

 

Нова пошта (місто, номер відділення, 

ПІБ та телефон одержувача) (для розсилки 

друкованого примірника) 

 

E-mail  

Контактний телефон  
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