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Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії 

«Стратегії стійкого соціально-економічного розвитку та механізми їх реалізації в 

глобальному вимірі» 
 

 

Тематичні напрями: 
 

1. Теоретичні основи формування і впровадження стратегій стійкого соціально-

економічного розвитку 

2. Обґрунтування механізмів забезпечення стійкого соціально-економічного 

розвитку 

3. Інновації в забезпеченні стійкого соціально-економічного розвитку 

4. Стратегії конкурентоспроможності в забезпеченні стійкого соціально-

економічного розвитку 

5. Формування та використання інвестиційних і фінансово-кредитних ресурсів для 

забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку 

6. Управління соціально-демографічними процесами і формування мотиваційних 

механізмів в глобальному вимірі 

7. Формування та використання сучасних механізмів забезпечення безпеки в 

глобальному вимірі 

8. Практичні аспекти впровадження стратегій стійкого соціально-економічного 

розвитку на рівні галузевих економічних структур 

9. Децентралізація та формування стійкого соціально-економічного розвитку 

регіонів 

10. Модернізація освітнього менеджменту і впровадження новітніх засобів 

навчання для забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку 

11. Імплементація та гармонізація норм міжнародного права і права Європейського 

Союзу в процесі забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку 

12. Сучасні тенденції глобалізації: діджіталізація, віртуалізація, формування 

світових мереж, технологізація на основі ІКТ, екологізація. 
 

Вимоги до оформлення: 
 

Статті публікуються англійською мовою. Обсяг статті 10 повних сторінок. 

Файл статті має бути набраний і повністю сформований в редакторі Microsoft 

Word, назва файлу має містити прізвище автора чи авторів і номер тематичного 

спрямування (наприклад, Ivanov_1_BG.doc). 

Основний текст гарнітура – Times New Roman Cyr, кегль – 11, інтервал – 1,0, 
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абзац – 0,5 см, формат – А5 (14,8 см х 21,0 см), поля: зліва – 2,0 см, вгорі – 1,7 см, внизу 

– 2,0 см, праворуч – 2,0 см. 

У правому кутку сторінки – прізвище  та ім’я автора (авторів), науковий ступінь і 

звання, назва навчального закладу (організації). У центрі сторінки великими літерами – 

назва роботи, у кінці – література (Гарвардський стиль). Рисунки і таблиці 

оформляються лише на книжкових аркушах. Інформація на альбомних аркушах не 

допускається. 

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно відправити 

на електронну адресу confer.piel@gmail.com не пізніше 01 грудня 2019 р.: 

статтю (електронний варіант); 

дані про автора на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, номер контактного телефону та e-mail, 

номер відділення Нової Пошти (для надсилання монографії). Примірник надсилається за 

рахунок автора. 

 

Вартість 10 сторінок статті в монографії – 32 євро (оплачується в гривнях за 

курсом НБУ на дату оплати). Стаття може бути подана більшим обсягом. У разі 

перебільшення обсягу статті вартість кожної додаткової сторінки 3,2 євро. Реквізити на 

оплату направляються після отримання статті. На одну статтю, незалежно від кількості 

співавторів, надсилається один примірник монографії. Є можливість для замовлення 

додаткового примірника монографії за окрему плату (уточнюйте при листуванні). За 

додаткову плату надаються послуги з перекладу на англійську мову. 

 

Колективна монографія буде опублікована в Болгарії в січні 2020 р. Монографії 

буде присвоєно ISBN. Розсилка монографій – лютий 2020 р. 
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METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING SUPPLIERS OF TRADE ENTERPRISES 

 

In order to implement effective economic activity trade enterprises interact with the different actors of the 

market, thus creating various organizational and economic ties. An important place in the course of this 

interaction is occupied by suppliers of commodity resources, which form the organizational and economic links 

with trade enterprises to ensure efficient procurement process. 

………………………………………………………………………………………………………........ 
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У разі виникнення будь-яких питань щодо друку, оплаті, розсилки чи участі у 
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