
Məqalələrin təqdimolunma qaydaları 

“Statistika xəbərləri” elmi-praktik jurnalı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci 

il 21 dekabr tarixli, 2621 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq Dövlət Statistika 

Komitəsinin təsisçiliyi ilə nəşr olunur.  

Jurnal 07.10.2015-ci il tarixində 4004 nömrəsi ilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyində mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmiş, İSSN 2413-6557 nömrəsi ilə Beynəlxalq 

Standart Seriya Nömrəsi Beynəlxalq Mərkəzində qeydiyyatdan keçirilmiş və 31 mart 2017-ci il 

tarixli (Protokol № 06-R) qərarla Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyası rəyasət heyəti tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas 

nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəticələrin siyahısı”na iqtisad elmləri üzrə 

daxil edilmişdir.  

Jurnalda statistika elminin nəzəri-metodoloji əsasları, iqtisadi, sosial, ekoloji və 

demoqrafik proseslərin statistik təhlili, iqtisadiyyat və sosial sahələr ilə bağlı digər məqalələrə 

üstünlük verilməklə başqa nəşrlərə təqdim edilməmiş məqalələr dərc olunur. Məqalələr 

azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində hazırlanmalıdır. 

Redaksiyaya göndərilən məqalələrdə müəlliflər aşağıdakıları nəzərə almalıdırlar: 

1. Məqalə qrafiki materiallar, cədvəllər, düsturlar, xülasə və ədəbiyyat siyahısı daxil olmaqla 

ümumi həcmi 12 səhifədən çox olmamalı və  azərbaycan, rus və ya ingilis dillərindən 

birində hazırlanmalıdır. 

2. Məqalə kağızda və ya elektron versiyada olmalıdır. Kağız versiyası imzalanmış şəkildə 

redaksiyaya təqdim edilməli, elektron versiyası isə kompakt diskdə verilə, yaxud jurnalın 

elektron poçtuna (stat.xeber@azstat.org) göndərilə bilər. 

3. Mətn Microsoft Office Word proqramında A4 formatda, Times New Roman–12 şriftində, 

1,0 intervalında yığılmalı, soldan 25 mm, sağdan 15 mm, yuxarıdan 20 mm, aşağıdan isə 19 

mm boş sahə buraxılmalıdır. 

4. Məqalələr aşağıdakı ardıcıllıqla tərtib edilməlidir: məqalənin adı (böyük hərflərlə, qalın 

şriftlə), müəllifin adı və soyadı (yalnız ilk hərfləri böyük olmaqla, qalın şriftlə), açar sözlər, 

mətn, xülasə və ədəbiyyat siyahısı. Məqalədə yarımbaşlıqlardan istifadə edildiyi halda, onun 

yalnız ilk hərfi böyük olmaqla, qalın şriftlə və nömrələnməklə yazılmalıdır. Başlıq və 

yarımbaşlıqlardan, cədvəl və şəkillərdən əvvəl və sonra əlavə bir sətir ara boşluğu 

buraxılmalıdır. Mətndə sözlər bütöv yazılmalı, “-” işarəsi ilə sətirdən-sətrə keçirilməməlidir. 

5. Cədvəl və şəkillərin adı olmalı və bu ad cədvəllər üçün cədvəlin üstündə sağ küncdə, şəkillər 

üçün şəklin sol küncündə yerləşdirilərək ərəb rəqəmləri ilə ardıcıl nömrələndirilən müvafiq 

olaraq “cədvəl” və “şəkil” sözlərindən sonra yazılmalıdır. Cədvəl və şəkillərin başlıqlarının 

ilk hərifləri böyük olmaqla qalın şriftlə yazılmalıdır. Cədvəlin sütunlarının adı qısa olmalı, 

ölçü vahidləri göstərilməlidir. 

6. Məqalədə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə(lər) və həmin müəssisənin (müəssisələrin) 

ünvan(lar)ı, müəllif(lər)in elekron poçt ünvan(lar)ı göstərilməlidir. 

7. Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq, 

müəllif(lər)in gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və 

s. aydın şəkildə verilməlidir. 

8. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinad olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən 

ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə və ya mətndə istinad olunan ədəbiyyatların rast gəlindiyi 

ardıcıllıqla nömrələnməlidir (məsələn, [1] və ya [1, səh.119] kimi işarə olunmalı). Eyni 

ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin 

ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. Elmi məqalələrə, simpozium, konfrans və digər 

nüfuzlu elmi tədbirlərin  materiallarına və ya tezislərinə istinad edərkən məqalənin, 
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məruzənin və ya  tezisin  adı göstərilməlidir. İstinad olunan mənbənin biblioqrafik təsviri 

verilərkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

"Dissertasiyaların tərtibi Qaydaları" haqqında təlimatın 10.2-10.4.6 maddələrinə əsasən 

“İstifadə edilmiş ədəbiyyat” bölməsinin tələblərinə riayət etmək lazımdır. 

9. Xülasə məqalənin hazırlandığı dildən əlavə başqa iki dildə verilməlidir. Məqalənin müxtəlif 

dillərdə olan xülasələri bir-biri ilə eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. 

Məqalədə müəllifin və ya müəlliflərin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi 

əhəmiyyəti və s. xülasədə yığcam şəkildə öz əksini tapmalıdır. Hər bir xülasədə məqalənin 

adı, müəllifin və ya müəlliflərin tam ad(lar)ı göstərilməlidir. Xülasələrin həcminin 8-10 sətir 

olması tövsiyə olunur. 

10. Hər məqalədə UOT indeksi, PACS kod tipi və açar sözlər göstərilməlidir. Açar sözlər üç 

dildə verilməli (məqalə və xülasənin yazıldığı dillər) və 5 sözdən az olmamalıdır. 

11. Siyahıda göstərilən ədəbiyyatların müəlliflərinin soyadı, adının ilk hərfi, mənbənin adı, nəşr 

yeri və çap olunduğu il göstərilməlidir. Ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi 

məqalələrinə, monoqrafiyalarına və digər etibarlı mənbələrə üstünlük verilməlidir. 

12. Təqdim edilən əlyazmalara redaksiya heyəti tərəfindən baxıldıqdan sonra onun dərc         

edilib-edilməməsinə qərar verilir və bununla bağlı müəllif məqalə qəbul olunduqdan sonra 

ən geci bir ay müddətində yazılı şəkildə məlumatlandırılır. 

13. Məqalə müəllif(lər)inə redaksiya tərəfindən bir nüsxə jurnal pulsuz verilir, jurnalın elektron 

versiyası isə Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində yerləşdirilir. 

14. Müəllif(lər) məqalənin keyfiyyətinə, göstərilən faktların və elmi nəticələrin doğruluğuna və 

digər məlumatlara görə cavabdehlik daşıyır. 

 

Redaksiyanın ünvanı: Dövlət Statistika Komitəsi, AZ 1136, Bakı şəh., İnşaatçılar pr. 81. 

Tel: (012) 538 77 19 

e-poçt: stat.xeber@azstat.org 

 

 

 

Правила представления статей 

Научно-практический журнал «Вестник статистики» был учрежден 

Государственным Комитетом по Статистике Азербайджанской Республики во исполнение 

«Государственной Программы развития официальной статистики в Азербайджанской 

Республике в 2013-2017 гг.», утвержденной Указом Президента Азербайджанской 

Республики от 21 декабря 2012 года за № 2621.  

7 октября 2015 года журнал был включен в реестр печатных изданий Министерства 

Юстиции Азербайджанской Республики под № 4004, зарегистрирован в Международном 

Центре, получил Международный стандартный серийный номер ISSN 2413-6557 и по 

решению Президиума Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте 

Азербайджанской Республики от 31 марта 2017 года (Протокол № 06-R) включен в 

«список научных публикаций, рекомендованных для публикации основных результатов 

диссертаций по экономическим наукам в Азербайджанской Республике». 

В журнале издаются статьи, в которых затрагиваются вопросы теоретико-

методологических основ статистической науки,  статистического анализа экономических, 

социальных, экологических и демографических процессов, а также  другие статьи, по 

экономической и социальной проблематике, которые не были опубликованы в других 

изданиях. Статьи подготавливаются на азербайджанском, русском или английском 

языках. 
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Авторы, предоставляющие в редакцию статьи должны учитывать следующее: 

1. Статья не должна быть больше 12 страниц, включая графические материалы, 

таблицы, формулы, резюме и список литературы и должна быть написана на одном из 

трех языков: азербайджанском, русском или английском. 

2. Статья должна быть в электронном форме и на бумажном носителе. Бумажная версия 

статьи должна быть предоставлена в редакцию журнала с соответствующей подписью 

автора, а электронная версия может быть предоставлена в редакцию журнала на 

компакт диске или выслана по электронной почте (stat.xeber@azstat.org). 

3. Текст статьи должен быть набран с помощью программы Microsoft Office Word в 

формате А4. Шрифт текста Times New Roman, размер шрифта 12, интервал 1,0. На 

страницах оставляются поля слева 25 мм, справа 15 мм, сверху 20 мм и снизу 19 мм. 

4. Статьи должны оформляться в следующей последовательности: название статьи 

(выделяются прописными буквами, жирным шрифтом), имя и фамилия автора (только 

первые буквы прописными, жирным шрифтом), ключевые слова, текст, резюме и 

список литературы. При использовании в статье подзаголовков, только первые буквы 

должны быть выделенными, жирным шрифтом и пронумерованы. Перед и после 

заголовка и подзаголовка, таблиц и рисунков необходимо оставлять промежуток 

размером в один интервал. Слова в статье должны писаться полностью, слова нельзя 

переносить с одной строки на другую с использованием знака «-».  

5. Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Заголовки для таблиц должны быть 

размещены в правом углу над таблицей, для рисунков в левом углу под рисунком. 

Заголовки должны быть напечатаны, после последовательно пронумерованых 

арабскими цифрами соответствующих слов «таблица» и «рисунок». Заголовки таблиц 

и рисунков должны быть напечатаны прописными буквами и жирным шрифтом. 

Название колонок таблицы должны быть короткими, должны быть указаны единицы 

измерения. 

6. В статье должны быть указаны название учреждения (учреждений), в котором 

работает автор (авторы) и адрес (адреса) данного учреждения (учреждений), адрес 

(адреса) электронной почты автора (авторов).  

7. В конце научной статьи в соответствии с характером статьи и областью науки должны 

быть четко отмечены научные выводы, к которым пришел автор (авторы), научная 

новизна, практическая значимость и экономическая эффективность работы и т. д. 

8. Должны быть ссылки на научные источники, связанные с темой статьи. 

Предоставляемый в конце статьи список литературы должен быть пронумерован в 

алфавитном порядке или в последовательности в которой встречается ссылаемая 

литература в тексте (например, обозначаться как [1] или [1, стр. 119]). При повторной 

ссылке на одну и ту же литературу в другом месте, ссылаемая литература должна 

быть пронумерована предыдущим номером. Ссылаясь на одни и те же статьи, тезисы 

симпозиумов, конференций и других влиятельных научных мероприятий должны 

быть указаны названия статей, докладов и тезисов. При библиографическом описании 

ссылаемого источника нужно следовать требованиям пункта 10.2-10.4.6 раздела 

«Использованная литература» инструкции о «Правилах оформлении диссертаций» 

Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики. 

9. Резюме должно быть представлено на двух других языках, отличающихся от языка, на 

котором написана статья. Резюме статьи, написанные на разных языках должны быть 

одинаковыми и должны соответствовать содержанию статьи. Научные выводы, к 

которым пришли автор или авторы, научная новизна, практическая значимость и 

экономическая эффективность работы и т.д. должны кратко отражаться в резюме. В 

каждом резюме должно указываться название статьи, полное имя автора или авторов. 

Рекомендуется писать резюме объемом 8-10 строк. 
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10. В каждой статье должны указываться индексы UOT, коды типа PACS и ключевые 

слова. Ключевые слова должны даваться на трех языках (языки на которых написаны 

статья и резюме) и не должны быть меньше 5 слов. 

11. Для литературы указанного в списке должны указываться фамилии и первые буквы 

имен авторов, название источника, место и год издания. В списке литературы должно 

даваться предпочтение научным статьям, монографиям и другим достоверным 

источникам последних 5-10 лет. 

12. Решение о публикации или не публикации предоставленной рукописи принимается 

после ее рассмотрения редакционным советом и в связи с этим автор письменно 

уведомляется не позднее 1 месяца после принятия статьи. 

13. Автору (авторам) статьи со стороны редакции бесплатно предоставляется 1 экземпляр 

журнала, а электронная версия журнала размещается на интернет странице 

Государственного Комитета по Статистике. 

14. Автор несет ответственность за качество статьи, достоверность предоставленных 

фактов, научных результатов и прочей информации. 

Адрес редакции: Государственный Комитет по Статистике, AZ 1136, г. Баку,  

пр. Иншаатчылар 81. 

Тел: (012) 538 77 19 

e-mail: stat.xeber@azstat.org 

 

Rules for presentation of articles 

Scientific-practical journal “Statistical news” is published by the State Statistical 

Committee in accordance with the "State Program for the Development of Official Statistics in 

the Republic of Azerbaijan for 2013-2017", approved by the Decree of the President of the 

Republic of Azerbaijan dated December 21, 2012, No. 2621.  

The journal was registered on July 7, 2015 with the number 4004 in the Ministry of 

Justice of the Republic of Azerbaijan and included in the International Standard Serial Number 

International Center of ISSN 2413-6557 and signed on 31 March 2017 (Protocol No: 06-R ) by 

the Presidium of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of 

Azerbaijan “on the list of the periodical scientific results recommended for publication of the 

main results of the dissertations in the Republic of Azerbaijan”.  

The theoretical and methodological bases of statistical science, statistical analysis of 

economic, social, ecological and demographic processes, as well as other articles related to 

economics and social sciences are published in the journal. The articles must be developed in 

one of Azerbaijani, Russian and English languages.  

 Authors have to take the followings into account: 

1. Total volume of article, including graphical materials, tables, formulas, summaries and list 

of literature should not exceed 12 pages and should be prepared either in Azerbaijan, 

English or Russian languages. 

2. Article text should be in a paper or electronic form. Paper version must be submitted to 

editorial office in a signed form; an electronic version could be presented on CD or sent to               

e-mail (stat.xeber@azstat.org).  

3. Article should be in Microsoft Office Word A4 format, Times New Roman, Font 12, line       

spacing – 1,0, margins: left - 25 mm, right - 15 mm, top – 20 mm, bottom – 19 mm. 

4. Article should be compiled in a following sequence: title of article (in capitals, bold), name 

and surname of author (only first letters in capitals, bold), keywords, text, summary and list 

of literature. If subtitles, only first letter is written in capitals, bold and numbered. Before 

and after titles and subtitles, tables and pictures it is necessary to skip down one space. 
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Words in the text should be written completely, it shouldn’t be allowed to skip from line to 

line with a sign “-”. 

5. Tables and pictures have to be titled and these titles for tables should be placed at the right 

corner of the top of the table, for pictures – at the left corner of the bottom of the picture; 

titles should be numbered by Arabic figures which have to be indicated correspondingly 

after words “table” and “picture”. First letters of titles of tables and pictures should be 

written in capitals and bold. Names of tables’ columns should be short and measurement 

units have to be indicated.  

6. Institution(s) where author(s) works and address(es) of this (these) institution(s), e-mail(s) of 

author(s) should be indicated in the article. 

7. At the end of research article the conclusions reached by author(s), scientific novelty of a 

paper, importance of its application, economic efficiency and etc. should be clearly indicated 

in accordance with nature of domain of science and article. 

8. As regard to the subject of article the scientific sources should be referred. List of literature 

at the end of article should be numbered either by sequence of referred literature met in the 

text (for example, it should be indicated as [1] or [1, page 119] or by alphabetical order. If 

the same literature is referred again in another part of the text, then the referred literature 

should be indicated by previous number. When referring to the same articles, theses of 

symposiums, conferences and other important scientific events the title of article, paper or 

thesis has to be indicated. When specifying the bibliographic description of referred source 

it is necessary to rely on requirements of item 10.2-10.4.6 of the section “List of literature” 

of effective guideline on “Compilation rules of the dissertations” of the High Attestation 

Commission under the President of the Republic of Azerbaijan.  

9. Summary should be provided in two languages other than language of article. Summaries of 

article in several languages should be the same and correspond to the content of article. 

Summary should reflect condensate of conclusions reached by author or authors, scientific 

novelty of a paper, importance of its application and etc. Each summary should specify title 

of article, full name(s) of author(s). It is recommended summary to be of 8-10 lines. 

10. UOT indices or PACS-type codes and keywords should be specified in each article. 

Keywords should be given in three languages (languages of articles and summaries) and be 

not less than 5 words. 

11. Surnames, first letter of names of authors of the used literature, source, place of publication 

and a year of issue should be specified in the list. In the list of literature scientific articles 

and monographs of the last 5-10 years and other reliable sources are preferable. 

12. After editorial office staff reviews the presented manuscripts it is made decision whether 

publish it or not and the author is informed about it at the latest during a month.  

13. Editorial office presents a copy of journal to author(s) of article free of charge; e-version of 

journal is posted on the web-page of the State Statistical Committee. 

14. Author bears responsibility for quality of article, reliability of the indicated facts and 

scientific results and other information.  

Address of editorial office: State Statistical Committee, Baku city, Inshaatchilar av. 81, AZ 

1136. 

Tel: (012) 538 77 19 

e-mail: stat.xeber@azstat.org 
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