ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АВТОРІВ СТАТЕЙ
Статті приймаються насамперед англійськoю мовою, а також словацькою, українською або російською
мовами. Статті приймаються тільки в електроннiй версії (е-mail: journal@asmiba.sk). Назва файлів:
прізвище та ім’я автора латинськими літерами!
За оригінальність, науковий рівень і формальну сторону статті відповідає її автор. Матеріали, що не
відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.
Редакція розглядає надходження публікації як згоду дописувача(ів) щодо передачі авторського права на
використання твору (тиражування, розповсюдження тощо).
Об’єм матеріалу мін. 8 нормосторінок (1 нормосторінка – 1800 знаків з пробілами) – приблизно 3 сторінки
набраного тексту, оформленого в текстовому редакторі Microsoft Word, файл у форматі .doc (або .docx) та
форматі .pdf , (вся стаття - кегель 10, Times New Roman, інтервал 1). Розмір сторінки: А4 (210x297 мм).
Поля: зверху, знизу та праворуч – 20 мм, ліворуч – 25 мм.
Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст вирівняний по ширині аркуша.
Категорично забороняється у статті використання автоматичної розстановки переносів та
автоматичних списків.
1. В першому рядку вказується прізвище та ім’я автора (не вказувати ім’я по батькові) – шрифт жирний
розміщення по центру, без абзацного відступу) (якщо авторів декілька, то прізвища та імена записуються
в один рядок через кому).
2. Наступний рядок НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, шрифт жирний, вирівнювання по
центру без абзацу.
3. Далі через рядок Анотація та Ключові слова – шрифт курсив, вирівнювання по ширині, абзацний
відступ 0,5 см, одинарний інтервал. В анотації має бути сформульована головна ідея публікації
(мінімально 250 слів). Кількість ключових слів 5–10, які пишуться через крапку з комою.
Дані про авторів, Анотація, Ключові слова та НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ подаються двома мовами (мовою
публікації та англійською мовою). Якщо стаття англійською мовою, тоді друга мова українська,
словацька або російська.
4. Далі через рядок Основний текст – абзац 0,5 см, вирівнювання по ширині, одинарний інтервал. Текст
статті рекомендуємо ділити на розділи, що відповідають тематиці статті. Назва розділів в новому рядку,
нумерувати, писати жирним шрифтом і вирівнювати на лівий край, після назви розділу не ставити
крапку.
5. Рисунки і таблиці нумерувати і посилатися на них у тексті статті. Розмір тексту таблиць та рисунків кегель 10. Назви рисунків (Рис.1. ) або таблиць (Таб.1. ) жирним курсивом кегель10. Номери і назва
рисунків – розміщення по центру під рисунками, назви і номери таблиць - над таблицями, вирівняти на
лівий край. Якщо у статті лише один рисунок, одна таблиця - не нумеруються. Внизу під графами і
таблицями на правій стороні необхідно привести їхнє джерело (курсив). Рисунки повинні бути
згрупованими. Таблиці, рисунки, формули, графи не повинні виходити за межі вказаних полів та
відокремлені від основного тексту порожніми рядками.
Приклади виконання рисунків і таблиць:
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Рис. 2 Прогнозовані обсяги online-торгівлі в Україні, млрд.USD
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Таблиця2Динаміка виробництва продовольства і органічної продукції у світі*
Показники

Роки

Відхилення 2014 від
2000 рр.
Абс.
%
628,1
38,8
64,0
500,0

1990
2000
2014
Виробництво продовольства, млрд. Мдол**
1294,5
1618,8
2246,9
Органічна продукція, млрд.дол.
Н/д
16,0
80,0
Частка органічної продукції в загальному обсязі
продовольства,%
Н/д
1
3,6
2,6
360,0
* Укладено автором на основі даних джерел [FAOStatisticalPocketbook 2015 [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf.
** Обсяг виробництва продовольства подано у міжнародних доларах (I $), які являють собою умовну розрахункову
одиницю, яка використовується для забезпечення порівнянності даних різних країн світу

6. Формули нумерувати. Номер формули в круглих дужках вирівнювати на правий край. Номер в тому ж
рядку, що і формула.
Приклад:
Інвестиційну привабливість регіону розраховувати за наступною формулою [7]:
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М і - інтегральний рівень інвестиційної привабливості і-го регіону, порівняний із середнім рівнем,

який прийнято за 1,0;
s  1 - підсумовані індивідуальні показники;
K s - вагомий коефіцієнт s-го показника;

Psi - числове значення s-го показника за j-м регіоном;

Ps - числове значення s-го показника в середньому по країні;
r - регіони, кількість регіонів.
7. Після основного тексту через рядок вказується список літератури (Список використаних джерел та
літератури). Список літератури оформлюється за алфавітом або по мірі того, як вона зустрічається у
тексті статті. Номер джерела приводити і в статті, і в списку літератури, в квадратних дужках В тексті
посилання на літературу позначаються квадратними дужками з вказаним порядковим номером джерела
по списку і через кому номера сторінок, наприклад [3, с. 173];
8. Далі через рядок список літератури з українськомовними та іншими посиланнями латиницею. Назва
списку літератури має бути англійською мовою: References, але ні в якому разі не транслітерованим:
SPISOK LITERATURY. Дуже важливо правильно приводити українськомовну (або російськомовну)
літературу в References, (приклад дивіться в ЗРАЗКУ ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ)
ОБОВ’ЯЗКОВО у кінці подаються дані про автора(ів) англійською мовою (приклад дивіться в ЗРАЗКУ
ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ):
– повністю прізвище та ім’я (не вказувати ім’я по батькові) – шрифт жирний;
– науковий ступінь, вчене звання, посада автора(ів);
– місце роботи автора(ів) та адреса організації;
– електронна адреса автора(ів),
- рік закінчення університету з назвою університету,
- професійна орієнтація (спеціальність),
- 2-3 найзначніші публікації.
В окремому файлі фотографія автора (авторів) у форматі jpg,
ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Подання українськомовного (або російськомовного) тексту за різними системами транслітерації (або взагалі
без правил) веде до втрати необхідної інформації в міжнародних ДБ. Тому важливо вибрати і дотримуватися
якої-небудь однієї найбільш поширеної і простої системи транслітерації з українського алфавіту в
латинський алфавіт (рекомендуємо застосовувати систему транслітерації згідно з Постановою Кабінету
міністрів України від 27.01.2010) та російського алфавіту в латинський алфавіт (рекомендуємо
застосовувати систему транслітерації Держдепартаменту США.
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