КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Міжнародна колективна монографія
ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО: ГЛОБАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі групи авторів для написання
міжнародної колективної монографії «Економіка та право: глобальна
трансформація»
В монографії плануються наступні розділи:
Розділ 1. СТАБІЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В ГЛОБАЛЬНІЙ
ЕКОНОМІЦІ.
Фінанси підприємницьких структур в умовах діджиталізації.
Адміністративно-територіальна реформа та перерозподіл державних і
місцевих фінансових ресурсів.
Міжнародні фінанси в умовах глобалізації.
Цифровізація банківської системи.
Інформатизація фінансових ринків.
Цифрові технології в сфері страхування.
Розділ 2. СТРАТЕГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ.
Основні пріоритети соціально-економічного розвитку в процесі глобалізації
Інноваційний розвиток і економічна політика.
Інтеграційні процеси стратегічного менеджменту.
Глобальні маркетингові стратегії менеджменту.
Розміщення продуктивних сил, регіоналізація в глобальному економічному
просторі.
Розділ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ.
Нормативно-правове забезпечення цифрової трансформації економіки.
Правове регулювання економічної безпеки осіб приватного та публічного
права.
Нормативно-правова основа забезпечення економічної безпеки.
Міжнародний досвід формування економічної безпеки держави.
Кримінальна безпека як складовий елемент економічної безпеки держави.
Протидія кримінальним загрозам у сфері економічної безпеки.
До участі у написанні монографії запрошуємо науковців, викладачів та
аспірантів. Наукові роботи аспірантів направляються у співавторстві з
науковим керівником, викладачів без наукового ступеню супроводжуються
рецензією.

Вимоги до оформлення матеріалів:
• стаття подається українською, російською та англійською мовами;
• обсяг статті 18-20 сторінок; формат A4 через 1,5 інтервала; шрифт Times
New Roman, розмір 14; поля з ycix сторін - 20 мм.

Загальна структура статті:
• назва статті; анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику
та результати дослідження);
• ключові слова (3-5 слів);
• матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (до 2 сторінок),
2-3 рівнозначних за обсягом параграфи i висновок (1 сторінка).
Прийом матеріалів для публікації в монографії триває до 01.05.2021р.
Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу: Kuro_kaf_fin@ukr.net
Електронна міжнародної розсилка колективної монографії відбудеться
до 01.07.2021 року.
Вартість публікації становить 40 грн. за сторінку, що включає відшкодування
витрат за публікацію, коректування, редагування монографії. Кошти
необхідно переказувати на рахунок ВНЗ «Київський університет ринкових
відносин», Код ЄДРПОУ 02030494, П/р № UA73 305299 00000 2600 3006
2193 01 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з позначкою «Оргвнесок за монографію».
Особи, які виявили бажання взяти участь у написанні монографії, мають
надіслати електронною поштою до 1 травня 2021 р. на адресу
Kuro_kaf_fin@ukr.net:
1) матеріал для публікації;
2) копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Просимо надсилати заявку на участь в написанні монографії на адресу
оргкомітету до 26 квітня 2021 року.
Форма заявки (заповнюється на кожного співавтора):
Прізвище, ім'я, по батькові автора
Місце роботи
Посада
Вчений ступінь, вчене звання
Назва матеріалу (роботи)
Поштова адреса (індексом)
Телефон мобільний
E-mail

