
www.afj.org.ua

Oблiк i фiʜaʜcи
Accounting & Finance

ISSN 2307-9878

Учет и финансы

№ 4 (62) 2013

Buchführung und 
Finanzen

Rachunkowość i 
finanse

О
б

л
ік

 і
 ф

ін
а

н
си

  
  

  
|

 №
 4

 (
6

2
)'

 2
0

1
3

 |
  

  
 A

cc
o

u
n

ti
n

g
 &

 F
in

a
n

ce



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття оформляється в текстовому редакторі Microsoft Word за наступними параметрами: 
формат сторінки - А4, усі поля - 25 мм., шрифт - Times New Roman, розмір шрифту основного тексту - 
14pt, міжрядковий інтервал - 1,5. Розмір шрифту анотацій, ключових слів та списку використаних 
джерел - 12pt, міжрядковий інтервал - 1,0. Нумерацію сторінок у документі не здійснювати.

Оформлення титульної сторінки: у лівому верхньому кутку – код УДК; з наступного рядка право-
руч вказуються ініціали та прізвище автора, у дужках - місце роботи (навчання); після відступу в 1 
рядок пишеться назва статті - великими напівжирними літерами, вирівнювання по центу сторінки. 
Анотація (обсягом не менше 1000 друкованих знаків) та ключові слова подаються після назви статті 
(вирівнювання тексту по ширині сторінки). Уся перелічена інформація (крім коду УДК) подається на 
українській та російській мовах.

Переклад метаданих на англійську мову здійснюється в редакції журналу.
Текст статті повинен містити структурні елементи, визначені вимогами ВАК України, а саме: 

постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної про-
блеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття; формулювання цілей статті  (постановка завдання); виклад осно-
вного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки 
з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Посилання на використані джерела повинні позначатися у тексті в квадратних дужках за поряд-
ковим номером матеріалу в списку використаних джерел, який наводиться у кінці статті. При вико-
ристанні статистичних даних та цифрової інформації обов’язково має бути посилання на джерела їх 
отримання. Посилання на публікації дослідників, що використані для підготовки статті - обов'язкові.

Використання графічного матеріалу повинне бути мінімальним. Рисунки в редакторі Microsoft 
Word виконувати на полотні або ж згруповувати. Зображення, які не піддаються редагуванню, 
мають бути чорно-білими, високої якості, придатними для сканування. Таблиці повинні бути компак-
тними та відповідати загальноприйнятим стандартам оформлення. Розміщення вертикального 
тексту в таблицях не допускається. Всі рисунки й таблиці повинні мати порядковий номер та назву.

Використання формул в тексті статті – небажане.
Список використаних джерел повинен бути оформлений за формою 23 «Приклади оформлен-

ня бібліографічного опису в списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, 
який наводять в авторефераті» (Наказ ВАК від 26.01.2008 р. № 63). Кількість використаних джерел - 
не менше 8 позицій, поданих за абеткою. Спочатку укр. та рос. джерела, потім іншомовні. 

Рекомендований обсяг статті 12-14 стор. Статті обсягом менше 8 стор. не публікуються.
До статті додаються: заява довільної форми з підписом автора про те, що надіслана стаття не 

друкувалася і не подана до будь-яких інших видань; рецензія на статтю із підписом рецензента, 
засвідченим печаткою (рецензентом може бути лише д.е.н.); заповнена форма «Інформація про 
автора» (вказується: П.І.Б. автора, вчене звання, вчений ступінь, посада та місце роботи, службова 
і домашня адреси (з поштовим індексом), e-mail, контактні телефони, основні наукові інтереси); 
фото автора розміром не менше 3,5х4 см. 

Всі матеріали надсилаються по електронній пошті на адресу magazine@faaf.org.ua
Отримані статті публікуються лише після проходження літературного редагування та фахового 

рецензування в редакції журналу. Оплата за публікацію здійснюється за надісланим автору рахун-
ком лише після завершення рецензування матеріалу в редакції та рекомендування його до друку. 
Вартість публікації - 20,00 грн./стор. + 50 грн. за переклад метаданих на англійську мову.

Вітаємо з ювілеєм!
31 жовтня 2013 року відсвяткував свій 65-річний 

ювілей Асаул Анатолій Миколайович – доктор 
економічних наук, професор, заслужений діяч науки 

та заслужений будівельник Російської Федерації, 
дійсний член багатьох академічних установ, член 
Міжнародного союзу економістів, почесний член 

Спілки економістів України, - вчений, якого можна 
по праву назвати яскравим та достойним пред-
ставником еліти української інтелігенції в Росії. 

Народився Анатолій Миколайович на Полтавщині в містечку Решетилівка. 
У 1972 р. закінчив Ленінградський інститут інженерів залізничного транспорту за фахом «Буді-

вельні, дорожні машини та обладнання»; в 1990 р. - факультет перепідготовки Ленінградського інже-
нерно-економічного інституту за спеціальністю «Управління, економіка та організація будівельного 
виробництва».

Значну частину свого трудового життя А.М. Асаул присвятив будівництву, пройшовши шлях від 
робітника до генерального директора (голови ради директорів) ВАТ «Проектно-строительное 
объединение Леноблагрострой». Нагороджений званням «Заслужений будівельник Російської 
Федерації» (1994 р.). З 1990 по 2007 рік поєднував виробничу діяльність з науково-педагогічною, 
працюючи в Санкт- Петербурзькому державному інженерно-економічному університеті. З 2004 по 
2008 рік - працював за сумісництвом головним науковим співробітником Інституту проблем регіо-
нальної економіки РАН. З 2000 р. по теперішній час - професор Санкт-Петербурзького архітектурно-
будівельного університету. З 2006 і до сьогодні - незмінний директор Автономної некомерційної 
організації «Інститут проблем економічного відродження». 

Кар'єра А.М. Асаула як ученого теж вражає вагомими науковими здобутками. У 1993 році захис-
тив кандидатську дисертацію.  А завдяки щоденній наполегливій і невтомній праці та багатому життє-
вому досвіду, через чотири роки Анатолій Миколайович успішно захистив докторську дисертацію. За 
наступні 15 літ підготував і опублікував 20 монографій, понад сотню наукових праць, став фундато-
ром і очільником всесвітньо відомої наукової школи в сфері економічних відносин в будівництві. За 
матеріалами досліджень і під умілим керівництвом вченого успішно захищено 8 докторських та 27 
кандидатських дисертацій. 

Багато уваги приділяє вчений навчально-методичній роботі. Всього Анатолієм Миколайовичем 
підготовлено і видано 35 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти Російської Федерації. 
Його підручники видаються  також в Україні та інших країнах, зокрема в Азербайджані, Вірменії, 
Узбекистані.

Сьогодні професор А.М. Асаул має один з найвищих наукометричних показників серед видатних 
вчених-економістів Російської Федерації. Нагороджений численними урядовими і науковими відзна-
ками. Анатолій Миколайович достойно реалізував себе в житті і є гідним представником української 
інтелігенції в світі, здобув широке визнання серед міжнародної наукової громадськості, а його 
розробки як вченого знаходять практичне застосування в будівельній індустрії та всьому народному 
господарстві.

Редакція журналу «Облік і фінанси», колектив Інституту обліку і фінансів щиро вітають 
Анатолія Миколайовича з ювілеєм. Бажаємо Вам невичерпної енергії та міцного здоров’я, 
сімейного благополуччя та нових творчих злетів, і ще багато щасливих, радісних подій на жит-
тєвому шляху!




