
 
 

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Кафедра національної економіки, маркетингу 
та міжнародних економічних відносин 

 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки 

колективної монографії «Цифровізація економіки як фактор 

економічного зростання».  

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, 

об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. 

Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати 

доктор економічних наук професор, завідувач кафедри національної 

економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного 

приватного університету Гальцова Ольга Леонідівна. 

Монографія видається з присвоєнням їй УДК і номеру ISBN, а також 

передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ВНЗ 

України, щоб із результатами досліджень мало можливість ознайомитися 

широке коло зацікавлених читачів: науковців, аспірантів, студентів.  

 
Обґрунтування теми монографії 

Монографія присвячена дослідженню сучасного етапу світового 

економічного та соціального розвитку, що характеризується істотним 

впливом цифровізації, яка стає важливим фактором зростання 

продуктивності праці і підвищення якості життя, дає можливість 

отримання фінансових й інших послуг онлайн, відтак принципово змінює 

традиційні погляди на різні економічні процеси й відносини у 

суспільстві. Розглянуті головні детермінанти та підстави розвитку 

цифрової економіки в Україні, оцінено готовність України до 

запровадження та використання цифрових технологій. 
 

Структура монографії 
Розділ І. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на економіку. 
Розділ ІІ. Розвиток діджиталізації як передумова сталого розвитку. 
 

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, 

викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно 

направляти виключно у співавторстві з науковим керівником. 

 

Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу 

monograph@kpu.zp.ua 
 

Контрольні дати: 

Прийом матеріалів для 

публікації 
до 16 квітня (включно) 

Відповідь про прийняття 

матеріалів 

протягом 2 днів після 

отримання матеріалів 

Поштова розсилка монографії 31 травня 

mailto:monograph@kpu.zp.ua


Редакційна колегія:  

Коваль В. В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

економіки, обліку та менеджменту Одеського торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного університету. 

Маргасова В. Г. – Заслужений економіст України, доктор економічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Чернігівського національного 

технологічного університету Міністерства науки і освіти України. 

Шмиголь Н. М. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка». 

 

Примітка: 

Згідно Наказу МОН України № 1437 від 18.11.2020 р. «Про внесення 

змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань» одним 

з критеріїв для головного редактора та члена редакційної колегії є 

наявність не менше двох монографій та/або чотирьох розділів у 

колективних монографіях, які мають бути рекомендовані до друку 

вченою радою закладу вищої освіти та пройти якісне незалежне 

рецензування щонайменше трьома рецензентами, прізвища яких 

повинні бути вказані у вихідних даних монографії. Дана колективна 

монографія відповідатиме вказаним вимогам. 

Колективна монографія буде розіслана у наступні установи:  

1. Книжкова палата України імені Івана Федорова. 

2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 

3. Національна парламентська бібліотека. 

4. Харківська наукова бібліотека імені В.Г. Короленка. 

5. Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника. 

6. Одеська наукова бібліотека імені Максима Горького. 

7. Кабінет Міністрів України. 

8. Міністерство юстиції України. 

9. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара. 

10. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

11. Львівський національний університет імені Івана Франка. 

12. Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського». 

13. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 

14. Львівський національний університет імені Івана Франка. 

15. Національний університет «Львівська політехніка». 

16. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. 
 

Вимоги до оформлення: 

 розділ подається українською або англійською мовами; 

 розділ повинен представляти собою цілісний матеріал наукового 

змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора; 

 обсяг – не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; 

шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм. 
 

Загальна структура розділу: 

 прізвище та ініціали автора; науковий ступінь і вчене звання, 

посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); назва 

розділу; анотація 7-10 речень (зазначити проблематику та 

результати дослідження); 

 матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ  

(1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфи та висновок 

(1 сторінка); 

 список використаних джерел розміщується наприкінці у порядку 

згадування або у алфавітному порядку. 
 

Приклад оформлення заявки: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи. 

3. Розділ монографії. 

4. Контактний номер телефону. 

5. Електронна адреса. 

6. Дані Нової пошти для відправлення примірника монографії: П.І.П. 

отримувача, місто, номер відділення, номер телефону отримувача. 
 

Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування і верстку 

матеріалів складає 800 гривень за 20 сторінок. Якщо розділ більше 

зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 30 гривень. 

Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття матеріалів 

до публікації. Автори колективної монографії отримують 1 примірник 

видання. Вартість одного додаткового екземпляру – 300 гривень. 

 

Контакти: 

Трохимець Олена Іванівна, д.е.н, професор, професор кафедри 

національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин 

Класичного приватного університету 

вул. Жуковського, 70-б, каб. 219, м. Запоріжжя, 69002 

Електронна пошта: monograph@kpu.zp.ua 

Контактний номер: +38 (095) 369-23-67 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0141-21#Text
mailto:monograph@kpu.zp.ua

