
 

 

 
 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

написання колективної монографії 

 

«Управлінський облік в системі 

бухгалтерської інформатики на 

підприємствах в умовах цифрової 

економіки» 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у підготовці колективної монографії 

«Управлінський облік в системі бухгалтерської інформатики на 

підприємствах в умовах цифрової економіки», присвячену 100-річчю 

Поліського національного університету та 50-річчю з початку підготовки 

фахівців з бухгалтерського обліку, контролю, ревізії, оподаткуванню і 

аудиту в університеті. 

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, 

об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.  

Монографія буде сформована в електронному і паперовому 

варіантах з присвоєнням Міжнародного стандартного номера (ISBN), УДК 

та дотриманням вимог постанов Кабінету Міністрів України № 608 від 10 

травня 2002 року, № 1197 від 17 листопада 2021 року, № 44 від 12 січня 

2022 року та наказу МОН України № 1220 від 23.09.2019 року. 

До участі у написанні колективної монографії запрошуються 

науковці, викладачі та аспіранти. 

 

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ: 

 

1. Сучасні проблеми розвитку облікової системи для управлінської 

діяльності підприємств 

2. Актуальні питання теорії і практики управлінського обліку 

господарських процесів на підприємствах 

3. Управлінський облік в бюджетних установах 

4. Управлінський облік у фінансово-кредитних установах 

5. Управлінський облік в умовах використання комп’ютеризованих 

програм 

6. Сучасні методики управлінського аналізу і контролю 

7. Сучасний стан та перспективи розвитку внутрішнього аудиту та 

діяльності ревізійних комісій 

8. Облік об’єктів віртуальних активів 

9. Організація та інформаційна підтримка управлінського обліку . 

 

 

 



 

 

 

РЕДАКЦІЙНА РАДА 

Мороз Ю.Ю., д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного університету; 

Малюга Н.М.,  д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного університету; 

Цаль-Цалко Ю.С., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного університету; 

Микитюк В.М., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту Поліського національного університету 
 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ  

1. Робочі мови – українська, англійська, польська, російська.  

2. Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати 

теоретично-методичну та/або практичну цінність. До друку допускаються 

оригінальні наукові роботи (не менше 80 %), що підтверджується 

довідкою про відсутність плагіату з місця роботи або навчання автора.    

3. Матеріали повинні бути відредаговані стилістично та 

граматично, відповідно до вимог наукового тексту.  

4. Для одноосібної публікації здобувачів ступеня доктора філософії 

обов’язкова рецензія доктора економічних наук.  

5. Максимальна кількість співавторів матеріалів визначається 

авторським колективом з врахуванням вимог нормативних документів 

Технічні вимоги до оформлення: 

- Обсяг: 15-20 сторінок формату А5 (включно із списком 

використаних джерел); 

- Поля: поля (дзеркальні): верхнє – 1,8 см, внутрішнє – 1,3 см., 

зовнішнє – 2,0 см., нижнє – 2,1 см; абзацний відступ – 1 см; 

- Гарнітура: Шрифт – Times New Roman, кегель – 10 для всього 

матеріалу,  стиль – Normal; текст: у текстовому редакторі Word через 1 

інтервал. 

- Формули, символи, змінні, які зустрічаються у тексті повинні бути 

набрані як об’єкти Microsoft Equation; 

- Рисунки та таблиці повинні бути чіткими та компактними (кегль – 

9, міжрядковий інтервал – 1). Під таблицями й рисунками слід указувати 

джерело. 

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ: перенесення слів (у тому числі й 

автоматично); скановані й великі таблиці, скановані (сфотографовані), не 

згруповані або кольорові рисунки; встановлення колонтитулів. 

Редакційна рада залишає за собою право відбору наукових 

матеріалів для включення в монографію. 

Загальна структура статті: 

 На першому рядку зазначається назва розділу монографії мовою 

наукового дослідження по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами 

ЖИРНИМ шрифтом,  

 На другому рядку зазначається прізвище та ініціали автора 

(авторів) розділу монографії мовою наукового дослідження. 

 На третьому рядку зазначається в послідовності місце роботи або 

навчання, вчений ступінь, звання, посада автора (авторів), країна (кожен 

співавтор –з нового рядка) мовою наукового дослідження. 

 Через 1 відступ текст розділу монографії без поділу на структурні 

елементи. 

 Список використаних джерел розміщується після розділу 

монографії у порядку згадування або у алфавітному порядку не менше 5 

згідно ДСТУ 8302:2015. 

Для участі в написанні колективної монографії необхідно оформити і 

надіслати на електронну адресу заявку наступного змісту:  

 Прізвище, ім’я, по батькові автора. 

 Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи. 

 Контактний номер телефону. 

 Потреба в паперовому примірнику монографії. 

 Електронна адреса. 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ: 
Прийом заявок для публікації в 

монографії 
до 15 березня 2022 року  

Прийом матеріалів для публікації в 

монографії 
до 25 квітня 2022 року 

Відповідь про прийняття матеріалів 
протягом 5 днів після отримання 

матеріалів 

Розсилка монографії в електронному 

примірнику у PDF-форматі 
25 травня 2022 року 

 



 

 

Заявку на публікацію і матеріали з довідкою про оригінальність 

тексту необхідно надсилати на електронну адресу:  

kafedrazhnaeu11@ukr.net 

Матеріали до монографії при порушені автором (авторами) 

контрольних дат і ті, що не відповідають зазначеним вимогам щодо 

оформлення, до розгляду не приймаються. 

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих 

матеріалів. Монографія проходить рецензування і рекомендується до 

друку Вченою радою Поліського національного університету в 

авторській редакції матеріалів.  

Погоджуючись взяти участь у монографії, автор (автори) 

висловлює згоду на опублікування своїх матеріалів у мережі Інтернет 

(розміщення монографії в електронному примірнику у PDF-форматі 

на офіційному сайті університету). 

Вартість публікації у колективній монографії: 

– електронний примірник колективної монографії у PDF форматі 

надісланий електронною поштою – 100 грн. за монографію в цілому. 

– електронний та друкований, як окремий том, примірник 

колективної монографії – 500 грн. за кожну публікацію (без урахуванням 

пересилки). На кожну публікацію надсилається один примірник 

монографії. Про бажання отримати додаткові екземпляри монографії 

прохання попередити заздалегідь у заявці. Вартість кожного додаткового 

екземпляра – 300 грн. (без урахуванням пересилки). 

Для іноземних учасників і докторів наук одноосібна публікація 

у електронному форматі БЕЗКОШТОВНА. Безкоштовно також будуть 

надруковані перші десять матеріалів для монографії, які надійдуть на 

електронну адресу, про що авторам буде додатково повідомлено. 

Оплата здійснюється тільки після рішення редакційної ради щодо 

включення матеріалів у колективну монографію за реквізитами, які 

будуть надіслані на електронну пошту. 

Під час оплати слід ураховувати розмір комісії банку, яка не 

входить у загальну суму оплати за публікацію. 

Копія документа про оплату надсилається на Вайбер координатора 

щодо видання колективної монографії. 

Координацію роботи над колективною монографією будуть 

здійснювати: 

 доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, 

к.е.н. Гайдучок Тетяна Станіславівна (контактний телефон 067-780-04-29, 

e-mail: gaytata@ukr.net); 

 доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, 

к.е.н. Ярмолюк Олена Феліксівна (контактний телефон 067-736-78-92, e-

mail: radusinkayal@gmail.com). 

 

 

Контакти кафедри: 

Мороз Юлія Юзефівна,  

д.е.н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку,  

оподаткування та аудиту Поліського національного університету. 

вул. Бульвар Старий 7, каб. 92, м. Житомир, Україна, 10008 

Електронна пошта: morozyy@ukr.com 

Контактний номер: +38 (063) 816-31-92 

 

Будемо вдячні за поширення інформації серед колег  

та інших зацікавлених осіб!!! 

 

Сподіваємося на спільну плідну співпрацю! 


