ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас долучитися до авторства та видання міжнародних монографій
з реформування економічних систем за загальною редакцією голови
Всеукраїнської спілки вчених-економістів, доктора економічних наук, професора
Олександра Кендюхова
Монографія 1
«Реформування національних економічних систем: теоретичні підходи та
світова практика»
Розділи монографії:
1. Теоретико-методологічні підходи до реформування національних та
інтернаціональних економічних систем.
2. Стратегія реформ: світовий досвід та передові досягнення.
3. Напрями та методи реформування фінансово-кредитного механізму.
4. Бюджетна та фіскальна політики як стратегічні інструменти регулювання
економічних процесів.
5. Реформування соціальної сфери (пенсійна система та соціальне страхування,
зайнятість, демографічна політика).
6. Реформування системи освіти і науки як запорука інноваційного розвитку.
7. Реформування
житлово-комунального
сектору
та
інфраструктурні
реформаторські проекти.
8. Реформування паливно-енергетичного комплексу.
9. Реформування сільського господарства.
10. Регуляторна та антимонопольна політика як засоби захисту вільного ринку та
підвищення швидкості економічних процесів.
11. Організаційне проектування та кадрове забезпечення державного апарату
управління.

Монографія 2
«Реформування мікроекономічних систем: підходи, методи, пріоритети»
Розділи монографії:
1. Теоретико-методологічні основи реформування мікроекономічних систем.
2. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: принципи,
функції та методи системної організації.
3. Удосконалення системи корпоративного управління.
4. Організаційне проектування, реструктуризація та інжиніринг як стратегічні
інструменти реформування мікроекономічних систем.
5. Маркетингові інструменти підвищення конкурентоспроможності
підприємств.
6. Формування ефективних систем управління персоналом.
7. Методологія та методи підвищення ефективності фінансового менеджменту.
8. Напрями удосконалення системи управління інноваційною діяльністю
підприємства.
9. Реформування системи управління якістю в умовах інтеграції в європейський
економічний простір.

Увага! Монографії - англомовне видання. Будуть проходити міжнародне
рецензування науковцями європейських університетів. Після публікації примірники
монографій буде надіслано в провідні європейські університети, а також в
бібліотеки Конгресу США та Європарламенту. Електрону версію буде розміщено в
репозиторіях багатьох українських та закордонних бібліотек. Видання планується
презентаційного вигляду в твердої обкладинці.
Вимоги до оформлення авторських матеріалів:
Мінімальний обсяг - 7 сторінок формату А4 англійською мовою. Текст повинен
бути ретельно перевірений на наявність помилок та недопущення плагіату. Кількість
авторів підрозділу – не більше двох. На початку тексту, вище назви, праворуч –
ініціали та прізвище автора(ів), науковий ступінь і вчене звання (напівжирний).
Поля з усіх сторін по 2 см. Міжстроковий інтервал – 1,5. Розмір абзацного відступу
– 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 14. Посилання на джерела у відповідності до
оформлення списку джерел до дисертацій, приклад у вкладеному файлі.
Сплата за участь у монографії: 70 грн./стор. Реквізити до сплати буде надіслано
після перевірки матеріалів редакцією та їх затвердження до включення у
монографію. Розсилку монографії авторам (один екземпляр одному автору (разом зі
співавтором)) буде здійснено «Новою поштою» за рахунок отримувача. Додаткові
екземпляри монографії можна буде замовити додатково.
Строк подання матеріалів до монографій – до 20 червня 2015р.
Текст матеріалів та авторську довідку направляти на електрону пошту:
monoreform@ukr.net
Технічний редактор монографії: Діана Констянтинівна Случайна
тел. 044 591 51 71, 096 031 55 41
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