
Колективна монографія 

Шановні науковці, фахівці, практики! 
ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін запрошує науковців взяти участь у 

написанні колективної монографії 

«СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ОСВІТИ» 

(в межах виконання науково-дослідної роботи «Соціально-економічні проблеми в 

освіті та науці» (№ ДР 0115U002683, 2016-2017 рр.)) 

Передбачається формування розділів монографії з урахуванням 

наступних напрямів наукових досліджень: 

1. Економічна діяльність як об’єкт і предмет гуманітарного знання. Соціально-

філософські проблеми власності, економічної свободи, економічної ментальності, 

соціальної справедливості. Людиновимірність економічної діяльності. Необхідність 

морального контролю за фінансово-економічною діяльністю. Вплив різних форм 

суспільної свідомості на результати економічної діяльності (мораль, релігія, політика, 

тощо). 

2. Соціально-філософська сутність феномену управління та його морально-

етичний аспект. Соціальне управління як визначальна умова існування і розвитку 

суспільства. Природа і сутність суперечностей управління. Методологічні основи 

управлінської діяльності. Людинознавча компетентність управління. Основні засади 

японської (європейської, американської) системи управління. 

3. Освіта як об’єкт соціально-філософського дослідження. Аксіологічні 

обґрунтування філософії освіти. Проблеми підготовки кадрів для фінансово-

банківської системи. Зарубіжний досвід із підготовки фахівців-економістів, 

менеджерів.  
 

Вимоги до матеріалів монографії та їх оформлення 
Матеріали обсягом до 1 д.а. повинні містити елементи наукової новизни, мати 

теоретичну, методологічну або практичну цінність. Викладені наукові положення 

обґрунтовуються, супроводжуються конкретними пропозиціями щодо поліпшення 

існуючого стану. 

Обов’язкові посилання на джерела в квадратних дужках. Бібліографічний опис 

оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  

Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата 

наук) обов’язкова відсканована рецензія доктора наук. 

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати 

загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Матеріали повинні 

бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з розширенням *.doc, 

гарнітура – Times New Roman Cyr, формат сторінки А4, береги: 2,0 з усіх боків. 

Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,25см. 

Перенос слів (в тому числі і автоматичний), а також нумерація сторінок не 

допускається. 

Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування 

програмах. Для рисунків і таблиць застосовується гарнітура Times New Roman, 

чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу рисунку. Математичні формули 

обов’язково повинні бути пронумеровані в круглих дужках. 



Назва статті друкується строчними літерами, вирівнювання - посередині. Після 

відступу подається матеріал, оформлений як параграф монографії, а не стаття у 

видання переліку ВАК України. Матеріали повинні бути ретельно перевірені на 

відповідність правилам правопису. 

Матеріали в монографію надсилаються окремими файлами. Файл з 

результатами дослідження – з назвою, що містить прізвища всіх авторів (наприклад, 

Сидоренко_Ващенко_матеріали.doc), довідка про автора – з назвою, що містить 

прізвища авторів (наприклад, Сидоренко_Ващенко_довідка), рецензія – з назвою, що 

містить прізвища авторів (наприклад, Сидоренко_Ващенко_рецензія.doc). 

Увага! Всім учасникам буде надана довідка про участь у темі дослідження. 

 

Фінансові умови 
Вартість публікації в монографії (без урахування пересилки) – 400 грн за 1 д.а. 

На кожну статтю незалежно від кількості співавторів надсилається один 

примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра – 200 грн (без урахуванням 

пересилки). 

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття 

рішення оргкомітетом про їх включення до колективної монографії. 

 

 

Довідка про автора: 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Науковий ступінь, вчене звання, посада (обов’язкова інформація про кафедру або 

структурний підрозділ) 

Повна назва вищого навчального закладу або організації чи підприємства 

Поштова адреса та індекс (для пересилки монографії): 

Контактний телефон для спілкування 

E-mail 

Номер розділу, до якого передбачається включення матеріалів 

Назва статті 

 

 

Головний редактор монографії – Іщенко Микола Павлович, доктор філос. наук,

професор кафедри державного управління і соціально-політичних наук Черкаського

національного університету імені Б. Хмельницького.

Заступник головного редактора – Руденко Іван Іванович, к.філос.н., доцент, доцент

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-наукового

інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

Контактна особа – Майстренко Світлана Віталіївна, к.філол.н., доцент 

кафедри правознавства. Тел. (0472)71-99-51

е-mail: kp@cibs.ubs.edu.ua

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Контрольні дати

Термін надання авторами матеріалів - до 30.03.2017р.

Оплата участі в монографії – до 05.04.2017р.

Розсилка монографії авторам і супровідних документів про участь в монографії

– до 10.07.2017р.

Монографія видається з присвоєнням їй УДК, ББК і номера ISBN.

mailto:kp@cibs.ubs.edu.ua

