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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЇ У 2021 РОЦІ
До публікації в журналі «Bioeconomy and Agrarian Business» приймаються
оглядові, експериментальні та методичні статті, що за тематикою відповідають
таким науковим напрямам (спеціальностям):
051 – економіка;
071 – облік і оподаткування;
072 – фінанси, банківська справа та страхування;
073 – менеджмент;
075 – маркетинг;
076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Редакційна колегія журналу приймає до розгляду статті, які відповідають
редакційній політиці журналу, вимогам Департаменту атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування МОН України до фахових наукових статей та
міжнародних наукометричних баз.

Автор має право подати одну статтю в один номер, раніше не
опубліковану. Стаття має бути написана на актуальну тему, мати наукову
новизну та науково-практичну цінність для аграрної економічної науки, містити
фундаментальні і прикладні результати наукового дослідження та їх
обґрунтування відповідно до мети статті.
Статті розглядаються після подачі повного пакета супровідних
документів.
Для
участі
у
формуванні
журналу
через
систему
OJS
(http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/login)
АБО засобами електронної пошти (E-mail: bioeconomy@nubip.edu.ua )
необхідно подати:
1)
Відомості про автора(ів) (приклад у файлі Svaltova_About.doc) за
зразком українською та англійською мовами:
 прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
 науковий ступінь;
 вчене звання;
 посада й місце роботи;
 назва статті;
 контактний номер телефону;
 електронна адреса;
 ORCID ID.
ПІСЛЯ таблиці з авторськими даними – необхідно вказати прізвища, ім’я,
по батькові всіх авторів статті з їх підписами та датою підписання.
2)
Стаття.
Назва
файлу
–
прізвище
першого
автора
(Svaltova_Paper.doc). Обов’язково: англомовну статтю треба подавати разом
з україномовною версією.
3)
Розширена анотація статті англійською мовою (якщо текст
статті україномовний; або анотація українською, якщо текст англомовний)
окремим фалом, для розміщення на сайті журналу (Svaltova_Аbstract.doc);

Приклади ‒ надсилаємо у файлах під час листування.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ
Рекомендований обсяг статті (з врахуванням анотацій та списку літератури
на двох мовах) – орієнтовно 12 сторінок.
Набір у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman,
кегль – 14, міжрядковий інтервал основного тексту – 1,5, абзацний відступ – 1
см, вирівнювання за шириною, формат А4 (297x210), поля з усіх сторін – 20 мм.
Документ не має містити нумерацію сторінок у колонтитулах.

Заборонені «примусові» переноси за допомогою дефіса (слід вимкнути
автоматичний перенос).
Абзаци позначати тільки клавішею «Enter», не застосовуючи пробілів або
табуляції.
Скорочення
слів
і
словосполучень,
крім
загальноприйнятих,
неприпустиме.
Формули вставляти за допомогою вбудованого редактора формул MS
Equation курсивом і нумерувати з правого боку.
Рисунки, схеми та ін. мають бути вставлені у форматі JPG, бути єдиним
графічним не кольоровим об’єктом, розміщеним посередині. Назви повинні
бути розміщені безпосередньо під рисунками, шрифт напівжирний,
вирівнювання посередині. Під назвою вказати посилання на джерело.
Таблиці мають бути вставлені за допомогою вбудованого редактора
Microsoft Word, розміщені посередині, нумеруватися наскрізно (Таблиця 1.
Заголовок таблиці). Шрифт заголовку таблиці напівжирний, вирівнювання
посередині, міжрядковий інтервал одинарний. Під таблицею вказати посилання
на джерело.
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ОБОВ’ЯЗКОВІ СКЛАДОВІ СТАТТІ
Індекс УДК у лівому верхньому куті, без абзацного відступу. Для
визначення УДК є корисне посилання: http://teacode.com/online/udc
Назва статті – через інтервал нижче, напівжирними великими літерами,
вирівнювання посередині, без відступу.
Автори – через інтервал нижче, курсивом, вирівнювання посередині, без
відступу: ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, назва
організації, яку представляють, ORCID, Е-mail.
Анотація – мовою статті – через інтервал нижче, курсивом, вирівнювання
по ширині; містить стисле формулювання змісту статті, не повторюючи її
назву, за такою структурою: мета статті; матеріали та методи
дослідження (автор подає перелік використаних методів дослідження,
перераховуючи їх не відірвано від змісту статті, а стисло і змістовно,
визначаючи, що досліджувалося тим чи іншим методом); результати;
елементи наукової новизни; практична значимість (сфера застосування
результатів). Обсягом 220-250 слів.
Якщо стаття подається українською мовою, вона супроводжується
розширеною анотацією англійською мовою (Abstract) обсягом не менш як
1800 знаків із пробілами (наказ Міністерства освіти і науки України від
15.01.2018 р. № 32, підпункт 4 п. 6).

Якщо стаття подається англійською мовою, вона супроводжується
анотацією українською мовою (Анотація) обсягом 220-250 слів.
Ключові слова – ЧЕРЕЗ крапку з комою, без інтервалу, вирівнювання по
ширині, курсив; орієнтовно 6-8 слів / словосполучень.
Розділи статті – через інтервал, напівжирним курсивом, оформлюються у
вигляді заголовків:
 Актуальність (для англомовної статті ‒ Introduction). Опис
проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
 Аналіз останніх досліджень і публікацій (Analysis of recent researches
and publications), у яких започатковано розв’язання проблеми і на які
спирається автор; треба виділити невирішені раніше частини загальної
проблеми, яким присвячується означена стаття; у цій рубриці обов’язковим є
посилання на праці зарубіжних авторів. Їх прізвища подаються англійською
мовою із зазначенням року видання праці. Приклад: (Schumpeter, 1960).
 Мета статті (Purpose). Авторське формулювання цілей та завдань
дослідження.
 Матеріали та методи дослідження (Materials and methods of
research). У цьому розділі вказуються загальновідомі методи (методологія)
дослідження, які автор використовує в дослідженні, а також методи або
методологія, запропонована самим автором/авторами, яка описується коротко і
конкретно. Якщо запропоновані методи і процедури використовуються в інших
роботах, автор повинен надати посилання на першоджерело.
 Результати та їх обговорення (Results of the research and their
discussion). Цей підрозділ повинен містити емпіричні або теоретичні дні,
отримані в процесі дослідження. Рекомендується використовувати рисунки,
таблиці, графіки, схеми. Наводиться інтерпретація результатів, отриманих під
час дослідження, здійснюється порівняння з результатами, отриманими іншими
дослідниками.
 Висновки та перспективи подальших досліджень(Conclusions and
future perspectives of the study). У них дослідник показує ті нові знання про
об'єкт, яких він домігся в процесі дослідження, а також аргументує практичну
цінність отриманих результатів. Слід також запропонувати напрями подальших
наукових досліджень.
Список використаних джерел (References). Бібліографічний опис
використаних джерел подається у порядку цитування (не менше 10, але не
більше 30), у т.ч. 50 % іноземних авторів (англійською мовою), оформлений
відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання» – ДЛЯ україномовних статей.

References. Окремим блоком необхідно надати список джерел,
оформлений відповідно до вимог світових реферативних баз даних –
стиль АРА (American Psychological Association).
(https://economics.opu.ua/files/autors/References.pdf).
Для всіх джерел, які в References подаються кирилицею, необхідно
виконати транслітерацію та переклад англійською мовою назви статті й
видання, в якому її опубліковано (https://translate.google.com.ua).
Транслітерувати український алфавіт латиницею потрібно відповідно до
постанови КМУ від 27.01.2010 р. № 55. Для транслітерації кирилиці латиницею
з української мови слід обрати стандарт «Паспортний» (http://translit.kh.ua/), з
російської – стандарт «BGN» (https://translate.meta.ua/translit/).
Посилання на джерела в тексті наводять у круглих дужках із зазначенням
прізвища автора та через кому року видання, наприклад: (Ivanuk, 2020), якщо
два автори – (Polas & Kratova, 2020), три та більше авторів – (Asako et al., 2020).
Всі статистичні дані та цитати мають бути підкріплені посиланнями на
джерела. Якщо в огляді літератури або далі по тексту згадується прізвище
вченого, то його публікація має бути наведена в загальному бібліографічному
списку після статті.
Примітка. Рекомендується при написанні статей опрацьовувати наукові
публікації учених за останні 5 років, що друкуються в найбільш цитованих
міжнародною спільнотою виданнях, включених до баз Scopus та Web of Science,
які висвітлюють дослідження у сфері аграрної економіки та сільського
господарства.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРІВ І РЕДАКЦІЇ
1.
Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність
наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв
та інших відомостей, а також за те, що матеріали не містять даних, які не
підлягають відкритій публікації.
Надаючи матеріали в редакцію журналу «Bioeconomy and Agrarian
Business» автор дає згоду на збір і обробку персональних даних (відповідно до
Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.).
2.
Аспіранти на першій сторінці статті у виносці вказують прізвище,
ім’я та по батькові наукового керівника, який обов’язково дає рецензію на
статтю, його науковий ступінь та вчене звання.

3.
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакційною
колегією, яка залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і
відхилення статей. Редакція може відхилити статтю, якщо: немає повного
пакета супровідних документів; оформлення статті не відповідає зазначеним
вище вимогам; тематика статті не відповідає профілю видання; назва статті не
відповідає змісту; стаття написана на низькому науковому рівні; порушена в
статті проблема втратила актуальність. Рукописи, які відхилила редакційна
колегія, авторам не повертаються.
Приклад форми рецензування з критеріями оцінки вмісту статті наведений
на сайті журналу.
4.
Після отримання та розгляду редколегією наукової статті авторам
буде надіслано відповідне повідомлення на електронну пошту із вкладеною
квитанцією.
Публікаційний внесок формується в розрахунку на одну сторінку статті та
додатково 200 грн. за присвоєння статті цифрового ідентифікатора DOI.
Реквізити надсилаються авторам електронною поштою в листіпідтвердженні про схвалення матеріалів рецензентами.

ЧЕКАЄМО НА СПІВПРАЦЮ !

