УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
у Міжнародному Збірнику наукових праць «Європейське співробітництво»
1. Для публікації приймаються тільки раніше не опубліковані авторські матеріали –
наукові (практичні) статті, огляди (оглядові статті), рецензії, що відповідають тематикам
журналу:
• Економічні науки;
• Сільськогосподарські науки;
• Сучасні інформаційні технології;
• Менеджмент та маркетинг у різних областях;
• Соціологія;
• Технічні науки;
• Математичне моделювання систем та процесів у різних галузях;
• Філософія та культура;
• Психологія та педагогіка;
• Юридичні науки.
2. Основні вимоги до змісту авторських матеріалів (наукова стаття, огляд, рецензія на
монографія, підручник, рецензія на наукову статтю).
 Наукова (практична) стаття. У вступній частині повинні бути обґрунтовані актуальність і
доцільність розробки теми наукової проблеми або завдання). В основній частині статті
шляхом аналізу і синтезу інформації необхідно розкрити досліджувані проблеми, шляхи їх
вирішення, обґрунтування можливих результатів, їх достовірність. У заключній частині –
підвести підсумок, сформулювати висновки, рекомендації, вказати можливі напрями
подальших досліджень.
 Огляд (оглядова стаття). В огляді повинні бути проаналізовані, зіставлені і виявлені
найбільш важливі та перспективні напрями розвитку науки (практики), її окремих видів
діяльності, явищ, подій тощо Матеріал повинен носити проблемний характер,
демонструвати різні погляди на розвиток наукових (практичних) знань, містити висновки,
узагальнення, зведені дані.
 Рецензія на монографію, підручник – аналіз, критичний розбір, оцінка наукового твору
(крім дисертаційних досліджень) жанр газетно-журнальної публіцистики.
 Рецензія на наукову статтю – відгук на наукову роботу перед її публікацією. Рецензія, яка
надсилається для публікації в Збірнику має розкривати актуальність, значущість, науковотеоретичну методологічну та практичну цінність статті, містити оцінку, характеристику
роботи, висновки.
2.1. Оформлення авторських матеріалів.
1. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового
дослідження та обґрунтування отриманих наукових висновків.
2. Стаття має бути написана польською, англійською, українською, російською мовами,
ретельно вичитана автором, відповідати тематичним спрямуванням Збірника наукових праць і
включати всі структурні елементи (з дотриманням вказаної послідовності), а саме:
2.1) Метадані (інформація про автора(ів) статті та її реферативна частина), що
розміщуються послідовно мовою статті та англійською мовами та включають у себе (якщо
мова статті англійська, то метадані надаються тільки англійською мовою):
– відомості про автора (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце
роботи або навчання, посада, населений пункт, держава, E-mail);
– назва статті;
– анотація мовою статті (від 30 до 100 слів), де чітко сформульовано головну ідею
статті і обґрунтовано її актуальність. Важливо! Анотація англійською мовою (Abstract) має
бути інформативною й оригінальною, відображати основний зміст статті та результатів
дослідження (стислий виклад статті, її реферування), обсяг анотації англійською мовою: 100250 слів;
– ключові слова (5-8 слів);

– кількість формул, таблиць, рисунків та літературних джерел в наступному
вигляді: для польської мови (Formuły: 2; rys.: 3; tab.: 1; bibl.: 12); для англійської (Formulas: 2;
fig.: 3; tabl.: 1; bibl.: 12); для української мови (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; бібл.: 12); для
російської мови (Формул: 2; рис.: 3; табл.: 1; библ.: 12);
– JEL класифікацію (для статей з економіки);
2.2) текст статті, який повинен вміщати в себе взаємопов’язані розділи, які повинні
починатися вказаним заголовком, виділеним напівжирним шрифтом:
– Вступ. Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з останніми
дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями, з
обов’язковими посиланнями в тексті на використану літературу. Автор повинен виділити із
загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність;
– Аналіз досліджень та постановка завдання. Формулювання мети і методів
дослідження теми, що розглядається;
– Результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
– Висновки. Наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень,
соціально-економічний ефект, який виникає внаслідок впровадження наукових результатів.
Перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку;
– Література. Список використаної літератури розміщується наприкінці статті.
На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. У тексті посилання на першоджерела
проставляються у квадратних дужках із зазначенням Прізвищ автора(ів) та роком видання
(наприклад, «…[Аносов 2014] …», «…[Коваленко, Подолай 2005] …», «…[The World Bank
2009] …», «…[Gray 1998]…», «…[Gray, Dooley 1999]…» тощо). Першоджерела подаються
мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. До списку
літератури додається її переклад англійською мовою (References), де розміщуються ті ж самі
джерела англійською мовою оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA2010. Назви періодичних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в
дужках – англійською мовою. Кількість літературних джерел має становити не менше 10
посилань, з яких не менше ніж половина має бути посиланнями на іноземні джерела (якщо
мова статті українська або російська). Назви джерел у списку літератури розміщуються за
абеткою. Посилатися на підручники, навчальні посібники тощо не доцільно.
3. Обсяг статті має становити 8 - 16 сторінок формату А4; всі поля – 2,5 см та:
– для метаданих (інформація про автора): шрифт «Verdana»; 11 кеглем (розмір
шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний; вирівнювання тексту – ліворуч;
– для назви статті: через 1 інтервал після метаданих; шрифт «Verdana»; 13 кеглем
(розмір шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний; ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ;
напівжирний; вирівнювання тексту – по центру;
– для метаданих (Анотація, ключові слова тощо): шрифт «Verdana»; 11 кеглем (розмір
шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний; вирівнювання тексту – по ширині;
– для основного тексту: через 1 інтервал післе назви статті; шрифт «Verdana»; 11
кеглем (розмір шрифту); міжрядковий інтервал – одинарний; абзацний відступ – 1,25 см;
вирівнювання тексту – по ширині.
4. Виклад статті мусить бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій
(схеми, рисунки, графіки, діаграми) – мінімальною і застосовувати їх потрібно лише у
випадку, коли це значно поліпшує зміст статті, дає змогу зрозуміти його повніше і глибше
порівняно з текстовою формою викладу.
5. Ілюстрації (схеми, рисунки, графіки, діаграми) по тексту мають бути розташовані по
центру с підписом під ними «Рис. № – Назва ілюстрації» (підпис має бути розташований з
вирівнюванням – по центру) з обов’язковим посиланням на них по тексту статті. Ілюстрації
мають бути високої якості.
6. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер та
короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і зміст таблиці. Оформлення тексту
таблиці: шрифтом «Verdana», 11 кеглем (розмір шрифту), через 1 інтервал. Таблиці по тексту

мають бути розташовані по центру документа з підписом над ними «Таблиця № – Назва
таблиці» (підпис має бути розташований з вирівнюванням – ліворуч) з обов’язковим
посиланням на них по тексту статті.
7. Формули створюються за допомогою редактору формул MS Equation. Кожна формула,
на яку є посилання по тексту статті (наприклад, «…. за допомогою співвідношення (3)
можливо…»), повинна мати нумерацію, при цьому розташування формули – по центру тексту
із нумерацією праворуч.
8. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковими посиланнями
на джерела. Під кожною таблицею та рисунком має бути зазначено джерело (Джерело: …).
Для подання джерела потрібно використовувати шрифт «Verdana», 9 кегль (розмір шрифту).
9. Допускається форматування тексту у вигляді списків. Списки можуть
використовуватись маркіровані, нумеровані та багаторівневі. Для нумерованих списків мають
використовуватись арабські цифри «1.», «1.1.», «2)», «2.1)» тощо. Для маркірованих списків
мають використовуватись символи «-», «–» або «».
Примітка: обсяг рецензії на монографію, підручник та рецензії на наукову статтю не має
перевищувати 2-х сторінок (оформлення по аналогії із п. 2.1)
3. Матеріали необхідно надсилати
– через сайт Збірника, який функціонує на універсальній видавничій платформі OJS
(Open Journal System). Для цього необхідно зареєструватися на сайті
(http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/user/register) в якості автора і прикріпити
матеріали;
– на електрону поштову скриньку redactor@clmconsulting.pl. У темі листа вказати –
Публікація статті у Збірнику.
4. Статті, надіслані в редакцію без виконання вимог цих умов публікації, не
розглядаються.
5. Всі статті походять незалежне рецензування: подвійне «сліпе» рецензування статей
(рецензентам невідома інформація про авторів, а авторам невідома інформація про
рецензентів). У разі відхилення статті редакція надсилає авторові мотивовану відмову. Терміни
надання рецензії – до 10 днів.
6. Після отримання ПОЗИТИВНОЇ рецензії на наукові матеріали автору буде надіслано
листа від Редакційної колегії про ПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ПУБЛІКАЦІЇ. Далі
матеріали мають бути оплачені (см. п. 7). Автору слід буде надіслати копію квитанції про
оплату на адресу redactor@clmconsulting.pl.
7. Вартість публікації статті у Міжнародному Збірнику наукових праць «Європейське
співробітництво» складає
Вид наукового матеріалу
Наукова (практична) стаття
Огляд (оглядова стаття)
Рецензія на монографію, підручник
Рецензія на наукову статтю

Обсяг
(у сторінках А4)
8 – 16
8 – 16
до 2-х
до 2-х

EUR
75
75
10

Вартість *
PLN
UAH
300
2100
300
2100
40

280

RUB
3950
3950
530

* Вартість публікації для авторів з Євросоюзу фіксована. Вартість публікації для авторів з
України та Росії може бути змінена в залежності від поточного обмінного курсу відповідної
валюти по відношенню до євро та польських злотих на міжбанківському ринку Польщі.

8. Для партнерів Компанії Consilium Sp. z o.o. передбачаються знижки *) для публікації
наукових матеріалів у Міжнародному Збірнику наукових праць «Європейська
співпраця» **).
Видавець – Компанія Consilium Sp. z o.o. – може надавати статус «VIP» для авторів та
знижувати для них вартість публікації
**) Члени Редакційної колегії публікацію своїх матеріалів не сплачують
*)

9. Реквізити для сплати за публікацію наукових матеріалів у Міжнародному Збірнику
наукових праць «Європейське співробітництво». Оплата приймається на банківські
рахунки видавця – Компанії Consilium Sp. z o.o. або партнерів Компанії:
9.1. Для оплати в EUR
Рахунок отримувача (26 цифр): 26 1050 1025 1000 0091 0884 2627
Банк: ING Bank Śląski S.A. SWIFT: INGBPLPW
Ім’я та адреса отримувача: Oleksandr Melnychenko
Сума: 75 EUR або 10 EUR
Призначення платежу: za publikację materiałów (ім’я та прізвище автора (першого
співавтора) латинськими літерами)
9.2. Для оплати в PLN
Рахунок отримувача (26 цифр): 63 1020 1097 0000 7202 0276 8497
Банк: PKO Bank Polski SWIFT: BPKOPLPW
Назва та адреса отримувача: CONSILIUM SP. Z O.O. ul. Marszałkowska 58, 00-545
Warszawa
Сума: 300 PNL або 40 PNL
Призначення платежу: za publikację materiałów w czasopiśmie Współpraca Europejska
(ім’я та прізвище автора (першого співавтора) латинськими
літерами)
9.3. Для оплати українськими гривнями (UAH) для авторів із України
Для авторів наукових матеріалів із України з метою уникнення додаткових витрат на
переказ коштів за кордон оплату у розмірі 2100 грн або 280 грн можна здійснити на
рахунок в Україні:
Мельниченко Олександр Віталійович
Картка ПРИВАТБАНК № 5168 7555 1393 9427
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку від (ім’я та прізвище автора
(першого співавтора) кирилицею)
9.4. Для оплати в російських рублях (RUB) для авторів із Росії
Для авторів наукових матеріалів із Росії з метою уникнення додаткових витрат на
переказ коштів за кордон оплату у розмірі 3950 руб. або 530 руб. можна здійснити на
рахунок партнера Компанії Consilium Sp. z o.o. в Росії:
Іван Сергійович Мухін
Картка СБЕРБАНКУ № 5484 3800 1272 2518
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку від (ім’я та прізвище автора
(першого співавтора) кирилицею)
9.5. За допомогою PayPal
office@clmconsulting.pl
Сума: 300 PNL або 40 PNL
Призначення платежу: za publikację materiałów w czasopiśmie Współpraca Europejska
(ім’я та прізвище автора (першого співавтора) латинськими
літерами)

Сподіваємося на плідне співробітництво

