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АНОНС 

 

ШАНОВНІ  ПАНІ ТА ПАНОВЕ! 

З приємністю повідомляємо, що зважаючи на  сучасні глобальні виклики  та 

динаміку процесів  щодо запровадження зеленого курсу України, Державна 

екологічна Академія післядипломної освіти та управління (надалі ДЕА) як  

науково-освітня організація в системі Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України, що займає активну позицію та очолює наукові 

дослідження з проблем імплементації  європейської  моделі «зеленої» 

економіки  задля покращання довкілля та забезпечення екологічної безпеки 

держави,  стала засновником  наукового видання –наукового журналу 

«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА» ( № реєстрації   24702-14642Р,серія КВ) . 

 

Запрошуємо  науковців, фахівців, посадових осіб, представників бізнесу, 

докторантів,аспірантів, екологів, які опікуються цими проблемами, до  

публікації статей в  1-ому тематичнчному випуску журналу    «УКРАЇНА  НА 

ШЛЯХУ ДО ЗЕЛЕНОГО ЗРОСТАННЯ: ПРОБЛЕМИ, ІНСТРУМЕНТИ, 

ПОЛІТИКА», присвяченого актуальним  питанням започаткування 

конструктивного діалогу та стратегії  екологізації державної політики в напрямі 

переходу до моделі  низьковуглецевої та  ресурсоефективної економіки задля  

забезпечення національної безпеки та протидії  кліматичним змінам з 

врахуванням євроінтеграційних прагнень та глобальних викликів. 

 

Передбачено наступні розділи журналу: 

Зелена економіка та державна національна політика: теорія, методологія , 

практика 

 

Інституційні та економічні механізми  забезпечення  зеленого зростання в 

форматі європейських вимог:  секторальний та просторовий вимір 

 

Міжнародні аспекти зеленої економіки та зелена модернізація 

виробництва: оцінка досягнутого прогресу 



 

Ресурсний та екологічний менеджмент  як рушії  розвитку «зеленої» 

економіки 

 

Інноваційні фінансові  інструменти зеленої економіки:екологічний аудит, 

СЕО, ОВД , екологічне страхування тощо 

 

Індикатори зеленого зростання: економічні, екологічні, соціальні 

 

За такими  спеціальностями: 

 Економічна теорія та історія економічної думки  

 Світове господарство і міжнародні економічні відносини  

 Економіка та управління національним господарством  

 Економіка та управління підприємствами  

 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка  

 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища  

 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика  

 Гроші, фінанси і кредит 

 Статистика  

 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 

 

Участь в публікації матеріалів в 1-ому випуску журналу-безкоштовна! 

 

Календар  інформаційних подій:  

Подання реєстраційної анкети-до 7листопада 2021р.   

статей-до 15 листопада 2021р.  

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

Адреса: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 

 вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2, м. Київ, Україна 

 

Телефони для довідок: 044-206-30-31; 044-206-31-31,067-78-8787-0, 096-295-70-22 

 

Електронна адреса: economygreen2@gmail.com, work_tp@ukr.net  

  

Формат реєстраційної анкети  та вимоги щодо оформлення статей наведені 

нижче: 

 

 

 

 

mailto:economygreen2@gmail.com
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Організаційний комітет  журналу ЗЕ («Зелена економіка») 

АНКЕТА АВТОРА СТАТЕЙ  ДЛЯ УЧАСТІ В 1- ому ВИПУСКУ ЖУРНАЛУ «ЗЕЛЕНА 

ЕКОНОМІКА» 

*Oбов’язкові позиції для заповнення / Обязательные позиции для заполнения / Required 

Прізвище, ім’я, по батькові / Фамилия, имя, отчество 

Your answer*_______________________________________________________ 

 

Назва  статті / Название  статьи/ Title of article* 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Країна / Страна 

Your answer*_______________________________________________________ 

 

Поштова адреса у наступному порядку: вулиця, номер будинку та квартири, населений 

пункт, держава, поштовий індекс / Почтовый адрес в следующем порядке: улица, номер дома 

и квартиры, населенный пункт, государство, почтовый индекс  

Your answer*_______________________________________________________ 

 

Бажаю прийняти участь за наступним тематичним розділом (вказати): 

Тематичні розділи / Тематические разделы / Thematic sections*: 

 Зелена економіка та державна національна політика: теорія, методологія, практика 

 Інституційні та економічні механізми  забезпечення  зеленого зростання в форматі 

європейських вимог:  секторальний та просторовий вимір 

 Міжнародні аспекти зеленої економіки та зелена модернізація виробництва: оцінка 

досягнутого прогресу 

 Ресурсний та екологічний менеджмент  як рушії  розвитку «зеленої» економіки 

 Інноваційні фінансові інструменти зеленої економіки: екологічний аудит, СЕО, ОВД, 

екологічне страхування тощо 

 Індикатори зеленого зростання: економічні, екологічні, соціальні 

 

За такими  спеціальностями (вказати): 

 Економічна теорія та історія економічної думки  

 Світове господарство і міжнародні економічні відносини  

 Економіка та управління національним господарством  

 Економіка та управління підприємствами  

 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка  

 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища  

 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика  

 Гроші, фінанси і кредит 

 Статистика  

 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 

Розділ: 

Місце роботи або навчання (повна назва), посада, статус / Место работы или учебы (полное 

название), должность, статус  

Your answer*_______________________________________________________ 

 

Контактна інформація (тел., Е-mail) / Контактная информация (тел., Е-mail) 

Your answer*_______________________________________________________ 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

Стаття має складатися з таких розділів: 

постановка проблеми; 

актуальність дослідження; 

зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій; 

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 

стаття; 

новизна; 

методологічне або загальнонаукове значення; 

викладення основного матеріалу; 

головні висновки; 

перспективи використання результатів дослідження. 

 

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 

14, міжрядковий інтервал - 1,5). 

 

Поля: верхнє – 2,5 cм, нижнє – 2,7 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються. 

 

Текст оформлюється у такому порядку: 

 

1. Індекс УДК, вирівняно по лівому краю. 

 

2. Назва статті (всі великі літери). 

 

3. Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю). 

 

4. Вчений ступінь і звання, місце праці, поштова адреса, е-mail.  

 

5. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і 

прізвищ автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків. 

 

6. Основний текст статті.  

 

7. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці 

даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій 

центруються. 

 

8. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в 

основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких 

форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR. 

 

9. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Слово 

"Література" виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури слід 

дотримуватися вимог, які розроблені в 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання». Завантажити приклад. 

 

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає 

за собою право проводити редакційну правку рукопису. 

  

 

 

 

 


