
1. Параметри тексту: шрифт тексту – 14 п., гарнітура – «Times New Roman», інтервал основного 
тексту – 1,5.  

2. Параметри сторінки – А4 (210´297 мм) – поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 
1,5 см, орієнтація книжкова. 

3. Мова тексту: українська, англійська. 

4. Обов’язкові елементи статті: 

4.1. Шифр УДК. 

4.2. Назва статті – шрифт 14 п., півжирний, усі літери прописні, інтервал одинарний (1,0), по 

центру. 

4.3. Ініціали та прізвище автора(рів), науковий ступінь, ORCID ID, місце праці – шрифт 14 п., 

інтервал одинарний (1,0), по центру, курсив. 

4.4. Анотації українською і англійською мовами (не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018  № 32, підпункт 4 пункту 6)), які стисло 
відображають зміст статті, не повторюючи її назву. Шрифт – 12 п., інтервал – 1,5. Анотації 
українською і англійською мовами повинні містити прізвище та ініціали автора 
(авторів), назву статті, текст анотації та ключові слова. 

5. Рубрикація (рубрики виділяють півжирним шрифтом і заверстують у текст): 

5.1. Постановка проблеми. Називається проблема у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. 

5.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення проблеми і на які 
спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття. 

5.3. Постановка завдання – формулювання цілей дослідження. 

5.4. Виклад основного матеріалу. Повне обґрунтування отриманих наукових результатів. 

5.5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі. 

5.6. Бібліографічний список (не менше ніж 5 позицій з обов’язковими посиланнями у тексті [1, 
c. 58-60]), оформлений за стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (див. пам’ятку автору), а 
також переклад бібліографічного списку англійською (References), оформлений за тим 

самим стандартом. 

6. Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері або скановані, 
заверстуються в текст, не виходячи за поле набору; таблиці також заверстуються в текст. 

7. Форма подачі матеріалів: стаття та окремо заявка на розміщення статті у Віснику ЛНАУ (див. 
формуляр) подаються електронною поштою. 

8. Редакційна колегія забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації 
матеріалів. Після отримання від редколегії дозволу на друк статті у Віснику ЛНАУ її автор 
здійснює оплату за видавничі послуги.  

9. Обсяг наукової статті – не менше ніж 10 сторінок. Оплата за друк статті у Віснику ЛНАУ 
посторінкова (45 грн/стор.). Редакційна колегія залишає за собою право вносити зміни в ціну 
сторінки у разі здорожчання витратних матеріалів. Статті аспірантів Львівського національного 
аграрного університету друкуються у Віснику ЛНАУ безплатно. Надсилання «Вісника...» авторам 
– через «Нову пошту» (коштом отримувача). Питання оплати можна уточнити після 

рекомендації статті до друку. 

10. Усі права застережені. Тексти статей, таблиці, графічний матеріал, формули захищені 
законом про авторські права. Передруки і переклади статей дозволяються за згоди авторів. 

11. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв 
підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у 
надрукованих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не 
покладають на неї жодних зобов’язань. 

http://visnuk.kl.com.ua/joom/images/docs/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83.pdf
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12. Загальні норми набору тексту:  

Відділяються нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш (Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і 
літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної 
цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від 
попередньої цифри (45 пуд; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.); ініціали та прізвище (В. А. Лавренов); 
перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами 
(м. Чернівці, с. Моринці).  

Лапки – парні («») 

13. У разі недотримання зазначених вимог статті до друку не прийматимуться. 

14. Статті надсилати на адресу: 

- серія «Економіка АПК» – e-mail: visnyk.lnau.econ@gmail.com – входить до Index Copernicus; 

- серія «Агрономія» – e-mail: visnyk.lnau.agro@gmail.com – входить до Index Copernicus; 

- серія «Агроінженерні дослідження» – e-mail: visnyk.lnau.mech@gmail.com – входить до Index 
Copernicus; 

- серія «Архітектура і сільськогосподарське будівництво» – e-mail: visnyk.lnau.bud@gmail.com – 

входить до Index Copernicus. 

Контактний телефон для уточнення умов публікації статті: 

(032) 22-42-922 (редакція), e-mail: editorlnau@gmail.com 

Начальник редакційно-видавничого відділу – Скосарьова Наталія Вікторівна 
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1. Parameters of the text: text type – 14-point Times New Roman, line spacing of the main text – 1,5. 
2. Page parameters – A4 (210´297 mm) – margins: top – 2 cm. bottom – 2 cm, right – 3 cm, left – 1,5 

cm, portrait orientation. 
3. Text language: Ukrainian, English. 

4. Compulsory elements of the article: 

4.1. UDC index. 

4.2. Title of the article – 14-point, capital letters, line spacing – 1,0, center justification. 

4.3. Initials and surname of the author(s), scientific degree, ORCID ID, job place – 14-point, line 

spacing – 1,0, center justification, italic type. 

4.4. Abstracts in Ukrainian and English (lot less than 1800 printed chars, including key words (Order of 
the Ministry of Education and Science of Ukraine of January 15, 2018 № 32, sub-paragraph 4 of the 
paragraph 6), which shortly reveal idea of the article without repeting its title. Type – 12-point, line 
spacing – 1,5. English and Ukrainian abstracts should include surname and initials of the author 
(authors), title of the article, abstract text and key words.    

5. Rubricating (rubrics should be printed in bold type and composed into the text): 

5.1. Problem setting. The rubric names the problem generally and its relation to the important scientific 
or practical tasks. 

5.2. Analysis of recent researches and publications, which initiated solution of the problem. The author 
takes the works as the basis to determine some aspects of the general problem, which have not been 
solved before and devotes his/her article to its solution. 

5.3. Task setting – defining goals of the research. 

5.4. Main results. Substantiation of the obtained scientific results. 

5.5. Conclusions of the research and prospects of the further investigations in the defined direction. 

5.6. References (not less than 5 entries with obligatory referring in the text [1, pp. 58-60]), designed 
according to the standard DSTU 8302:2015 “Information and documentation. References. General 
requirements and rules of completing” (see guideline for authors), and English translation of the 
references following the same standard.   

6. Graphic materials: computer-made or scanned figures should be composed into the text within the 
matrix; tables are also composed into the text. 
7. Submitting the materials: the article and application form for the article publication in the Journal of 
LNAU (see form sheet) are sent in separate documents by e-mail. 

8. Editorial staff guarantees a qualified review of the submitted materials. After approval for 
publication in the Journal of LNAU, the article author makes payment for publishing services.  

9. Article size should be not less than 10 pages. Publication of the article in the Journal of LNAU is paid 
according to the number of pages (45 UAH/page). Editorial staff has the right to change price of a page 
in case of increase of the expendable materials costs. Articles of post-graduate students of Lviv 
National Agrarian University are published in the Journal free of charge. The Journal copy is  send by 
Nova Poshta (paid by the receiver).  Any question concerning payment can be specified after the 
article is recommended to publication. 

10. Texts of the articles, tables, graphic material and formulas are protected by the copyright law. 
Republishing and translations of the articles are allowed under authors’ consent. 

11. Authors of the article are responsible for consistency of the facts, quotations, proper names, 
geographical names, titles of enterprises, organizations, establishments and other information. Ideas, 
presented in the published articles, can contradict with the ideas of editorial staff and do not impose any 

obligation on it. 

http://visnuk.kl.com.ua/joom/images/docs/Memo_to_the_author.pdf


12. The following general rules should be followed when typing: 

A non-breaking space (simultaneous pressing the Ctrl + Shift + Space) is used to separate the signs 
and letters for the designation of volumes, parts, paragraphs, page numbers, etc. from the following 
figure (Vol. 7; Part 23; § 5; No. 34; P. 28-30); conventional notation of the units of measures from the 
previous figure (45 pounds; 150 UAH; 32 km; 6 million; 45 thousand); initials and the surname (V.A. 
Lavrenov); before names and surnames (Mrs. Natalka, V. Vinnychenko), before geographical names 
(Chernivtsi, Moryntsi); 

Paired quotes should be used («») 

13. Articles, not designed in accordance with the mentioned requirements, will be not published. 

14. Send articles to the address: 

- series «Economics of AIC» - e-mail: visnyk.lnau.econ@gmail.com - indexed in the international 
database: Index Copernicus International  

- series «Agronomy» - e-mail: visnyk.lnau.agro@gmail.com - indexed in the international database: Index 
Copernicus International  

- series «Agro-Engineering Research» - e-mail: visnyk.lnau.mech@gmail.com - indexed in the 
international database: Index Copernicus International  

- series «Architecture and Farm Building» - e-mail: visnyk.lnau.bud@gmail.com - indexed in the 
international database: Index Copernicus International  

  

Contact telephone number for more information about article publication: 

(032) 22-42-922 (editorial staff), e-mail: editorlnau@gmail.com 

Chief of the editorial-publishing department – Skosarova Nataliia  
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Текст анотації (не менше 1800 знаків) 
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