
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
написання XXXІI-го тому міжнародної колективної 

монографії 
 

“MODERNÍ ASPEKTY VĚDY” (“Сучасні 
аспекти науки») 

 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
         Central European Education Institute (Братислава, Словаччина), 
Міжнародний економічний інститут (Есеніце, Чехія), Національний інститут 
економічних досліджень (Батумі, Грузія), Батумський навчальний університет 
навігації (Батумі, Грузія), Казахський національний університет імені аль-Фарабі 
(Казахстан), Регіональна Академія Менеджменту (Казахстан), Інститут філософії 
та соціології Національної Академії Наук Азербайджану (Баку, Азербайджан), 
Інститут освіти Азербайджанської республіки (Баку, Азербайджан), громадська 
наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного 
управління» (Київ, Україна), громадська організація «Асоціація науковців 
України» (Київ, Україна), Університет Новітніх Технологій (Київ, Україна) з 
метою оприлюднення на міжнародній арені результатів наукових досліджень 
запрошує науковців, викладачів, стейкхолдерів, здобувачів вищої 



освіти, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, 
працівників підприємницьких структур взяти участь у написанні XXXІІ-го тому 
міжнародної колективної монографії: 
 

“MODERNÍ ASPEKTY VĚDY” (“Сучасні аспекти науки») 

Майбутнє міжнародне видання стане результатом праці колективу 
авторитетних авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити свої наукові 
здобутки на міжнародній арені. 

 
ЦІННІСТЬ ОПУБЛІКУВАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ КОЛЕКТИВНІЙ 

МОНОГРАФІЇ: 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 «Про 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» 

Для кандидатів та докторів для участі у разових радах в рамках 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії: 

п. 6. Рада утворюється у складі голови та членів ради – двох рецензентів і 
двох опонентів. Вчений, який пропонується до складу ради, повинен мати не 
менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за 
науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не 
менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus 
та/або Web of Science Core Collection. До таких публікацій зараховуються 
монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, 
включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, 
або у періодичних наукових виданнях інших держав. 

Для аспірантів для захисту у разових радах в рамках експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії: 

п. 11. Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не 
менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст 
дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються: статті у наукових 
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість 
однієї статті може бути зараховано монографію, або розділ монографії, 
опублікованої у співавторстві). 

Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів 
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» 

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора наук: 

п. 2. Установити, що: 
1) основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, 

монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук 
мають бути висвітлено не менше, ніж у 20 наукових публікаціях, які 
розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій 
належать: 

не більше, ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях). 
Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук: 



п. 2. Установити, що: 
2) основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук мають бути висвітлені не менше, ніж у трьох наукових 
публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових 
публікацій належать: 

статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 
видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію, або 
розділ монографії, опублікованої у співавторстві). 

Додаток 3 (Анотований звіт) до Положення про проведення Міністерством 
освіти і науки України Конкурсу проєктів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у 
вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери 
управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету та управління ними (пункт 5 
розділу ІІІ), затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 
14.12.2015 № 1287 

Для звітування в рамках наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих вчених: 

п. 5.4. Анотованого звіту: монографії, та/або розділи монографій, що 
опубліковані за темою проєкту у закордонних виданнях мовами країн, які 
входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не 
входять до ОЕСР, вказуються у таблиці 5 цього Звіту. 

 
РОЗДІЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ: 

 
1. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 
2. Гроші, фінанси і кредит. 
3. Публічне адміністрування. 
4. Економіка й управління підприємством. 
5. Технічні науки. 
6. Фізико-математичні науки. 
7. Географія. 
8. Статистика. 
9. Інформаційні технології. 
10.Комп’ютерні науки. 
11.Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 
12.Сучасні авіаційні технології. 
13.Кібербезпека, комп'ютерна та програмна інженерія. 
14.Аеронавігація, електроніка, телекомунікація. 
15.Культура і мистецтво. 
16.Маркетинг. 
17.Математичні методи в економіці. 
18.Менеджмент. 
19. Міжнародна економіка. 
20. Оподаткування та бюджетна система. 
21.Право. 
22. Психологія. 
23. Педагогіка, освіта, філософія та філологія. 



24. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
25.Соціологія. 
26. Туризм. 
27. Медицина. 
28. Політологія. 
29. Історія та археологія та ін. 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ: 
 

Прийом заявок та матеріалів для публікації в 
колективній монографії – до 07 червня 2023 року (включно). 

Монографію буде видано та розміщено на сайті до 12 
червня 2023 року. 
 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ: 
 

До 07 червня 2023 року (включно) необхідно надіслати 
на електронну пошту naukovi.perspectuvu@ukr.net: 

1) матеріали (див. Додаток 1); 
2) відскановану (сфотографовану) квитанцію. 
Оргвнесок складає 95 грн. за сторінку тексту. Оплата здійснюється лише після 

отримання підтвердження про прийняття матеріалів до друку (реквізити для 
оплати авторові направляються у листі-відповіді). Вартість друкованого 
примірника монографії варiюється в залежностi вiд кiлькостi сторiнок у виданнi 
(примірник надсилається Новою Поштою). За бажанням, автори можуть отримати 
Сертіфикат про публікацію, вартість якого становить 250 грн. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

• на початку, по ширині, зазначаються - прізвище, ім'я, по-батькові (повністю) 
автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює, або 
навчається, автор (співавтори), адреса місця роботи, телефон, е-mail та ORCID у форматі 
- https//orcid.org/0000-0000-0000-0000; 

• нижче по центру наводиться назва матеріалів (напівжирним, заголовним); 
• матеріал повинен мати таку структуру: вступ, виклад основного матеріалу, 

висновки, список використаних джерел; 
• обсяг матеріалу не менше 10 сторінок; 
• матеріал слід набирати в текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура 

Times New Roman, розмір: для основного тексту 14 пт., міжрядковий інтервал – 
полуторний. Поля тексту: верхнє – 30 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 20 мм; 

• формули та позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0, або 
Microsoft Equation 3.0, як окремий об'єкт; 

• літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно 
до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело подається в квадратних 
дужках, наприклад: «... відомо з [4]. ... » або « ... розглянуто в [4, С. 203] ... »; 

• список використаних джерел подається в кінці статті згідно з порядком 
звернення по тексту мовою оригіналу та відповідно до ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 
складання». 



ДОДАТОК 1 
 

Романенко Євген Олександрович доктор наук з державного управління, 

професор, Заслужений юрист України, Президент Всеукраїнської асамблеї докторів 

наук з державного управління, Проректор, Національний Авіаційний Університет, 

проспект Любомира Гузара, 1, Київ, 03058, тел.: 044 406 7901, e-mail: 

poboss1978@gmail.com, https//orcid.org/0000-0003-2285-0543 

 
ДРУГИЙ ЕТАП СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 
 

Вступ. Революція гідності стала потужним каталізатором процесу 

впровадження першочергових невідкладних заходів, які б забезпечили необхідні 

позитивні зрушення та зміни у функціонуванні судових та правоохоронних органів 

нашої держави… 

Виклад основного матеріалу. 29 грудня 2017р. президент Петро Порошенко, 

в присутності Заступника Глави Адміністрації Президента України Олексія Філатова 

та Голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка, підписав Укази про ліквідацію 

та створення місцевих судів в Україні та про реорганізацію місцевих судів, а також 

закликав юристів-науковців і адвокатів до активної участі в конкурсах на посади 

суддів……. 

Висновки. Прийняті Президентом України 29 грудня 2017р. Укази про 

ліквідацію та створення місцевих судів в Україні та про реорганізацію місцевих судів 

дали старт другому етапу судової реформи в Україні… 
 

Список використаних джерел: 

1. 

2. 
….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сподіваємося на плідну співпрацю! 


