
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ  

у Віснику Львівського національного аграрного університету 

(фахове видання, перелік наукових фахових видань України, Наказ МОН України від 

09.03.2016, №241, дод. 9; Наказ МОН України від 16.05.2016, №512, дод. 12 ) 

 

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, 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. 

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), 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, оформлений за тим самим стандартом. 

7. Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері або скановані, 

заверстуються в текст, не виходячи за поле набору; таблиці також заверстуються в текст. 

8. Форма подачі матеріалів: стаття та окремо заявка на розміщення статті у Віснику 

ЛНАУ (див. формуляр) подаються електронною поштою. 

9. 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 та надсилає електронною поштою 

версію стислого перекладу статті англійською мовою (дві сторінки формату А4, кегль – 

14 п., міжрядковий інтервал – 1,5 (близько 4000 знаків). Ця версія повинна містити рубрики: 

«Постановка проблеми», «Виклад основного матеріалу», «Висновки».   

10. Оплата за друк статті у Віснику ЛНАУ посторінкова (35 грн/стор.). Редакційна 

колегія залишає за собою право вносити зміни в ціну сторінки у разі здорожчання витратних 

матеріалів. Поштові витрати на пересилання «Вісника...» авторам становлять 30 грн. 

(додатково до посторінкової оплати). Питання оплати можна уточнити після 

рекомендації статті до друку. 

11. Усі права застережені. Тексти статей, таблиці, графічний матеріал, формули 

захищені законом про авторські права. Передруки і переклади статей дозволяються за 

згоди авторів.  



12. 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. 

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  

- серія «Агрономія» - e-mail: visnyk.lnau.agro@gmail.com  

- серія «Агроінженерні дослідження» - e-mail: visnyk.lnau.mech@gmail.com  

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

 

 

Контактний телефон для уточнення умов публікації статті: 

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

 

Завідувач редакційно-видавничого відділу – Забор Марія Миколаївна. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на розміщення статті у Віснику Львівського національного аграрного університету  

(серія __________________________________) 

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________ 

Місце роботи___________________________________________________________________ 

Посада_________________________________________________________________________ 

Науковий ступінь________________________________________________________________ 

Вчене звання____________________________________________________________________ 

Назва статті_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Для контактів: 

Електронна пошта:  _________________ 

Телефон:  _________________________ 

Адреса для надсилання авторського примірника: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Приклади бібліографічного опису для списку використаних джерел  

(бібліографічного списку) 

 

Книга 

Автор – фізична особа: 

Дорошенко В. «Просвіта»: її заснування і праця : корот. іст. нарис. Філадельфія, 1959. 

102 с. 

Ткач А. А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури / НАН України, 

Об’єднаний ін-т економіки. Київ : Об’єднаний ін-т економіки НАНУ, 2005. 296 с. 

Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини. 3-тє 

вид., перероб. і допов. Київ : Знання-Прес, 2002. С. 245. 

Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч. 

посіб. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. Рівне : РДГУ, 2000. 205 с. 

Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України 

: монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ : УБС НБУ, 2008. С. 302―310. 

 Криворучко О. Ю. Сучасна архітектура : термінол. слов. / Нац. ун-т «Львів. 

політехніка». Львів, 2008. 250 с. 

 

Автор – організація: 

Кримінально-процесуальний кодекс України : офіц. вид. : станом на 1 груд. 2005 р. / 

Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2006. 207 с. 

 

Якщо осіб чи організацій, відповідальних за видання, чотири та більше, у 

відомостях про відповідальність (за навскісною рискою («/»)) перелічують усіх або 

зазначають лише першого із додавання скорочення «та ін.» або його еквівалента «et al.». 

 

Без автора за редакцією: 

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. / наук. ред.      

В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ, 1999. 215 с. 

Під назвою: 

Основи менеджменту. Київ : Наук. думка, 2016. 426 с.  

Правова основа діяльності органів державної влади / упор. Любченко П. М. Харків, 

2010. 303 с. 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва /                      

В. В. Вітвіцький та ін. Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. 106 с. 

Electrodes of conductive metallic oxides / J. M. Honig et al. Amsterdam : Elsevier, 1980.            

260 р. 

Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. Харків : Халімон, 2006. 308 с. 

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : офіц. текст : станом 

на 1 черв. 2006 р. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 

Переклад: 

Аксьонова Л. В., Гридіна В. Т. Сучасні тести для дівчат / пер. з рос. О. А. Росинська. 

Донецьк : БАО, 2004. С. 367. 

 

Стаття 



Стаття зі журналу (друкованого): 

Березовецька І. А. Архітектурно-просторова організація неперспективних сіл і 

хутірських поселень та реалізація земельної реформи. Містобудування та територіальне 

планування. Київ : КНУБА. 2000. № 6. С. 23–25. 

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська та ін. 

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2007. № 1. С. 25-29. 

Пилипчук В. П., Данніков О. В., Ямчинська А.С. Впровадження інноваційних 

продуктів та розвиток ринку FMCG. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2005. № 6. С. 294-301.  

Стаття зі журналу електронного: 

Галицька Д. Скарбниці віри і традицій [Електронний ресурс]. Міст: український 

тижневик. URL: http://meest-online.com/world/usa/skarbnytsi-viry-i-tradytsij/ (дата звернення: ). 

Стаття з газети: 

Slapper G. Corporate manslaughter: new issues for lawyers. The Times. 2005. 3 Sep. Р. 4.  

Новак О. Літературна весна в Київській політехніці. Київський Політехнік. 2002. 5 

черв. С. 4.  

Багатотомне видання 

Франко І. Твори. У 50 т. Т. 45. Київ, 1986. 480 с. 

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології : 

вибр. твори. Київ : Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с. 

Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін. ; НАН 

історії України, Ін-т історії України. Київ : Наук. думка, 2005. Т. 9. 810 с. 

 

Дисертація, автореферат 

Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової 

економіки в Україні (теорія, методи, практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

доктора екон. наук. Київ, 2007. 43 с. 

Розкошна О. А. Розвиток форм господарювання на селі : дис. ... канд. екон. наук : 

08.06.01. Київ, 1999. 220 с. 

Матеріали конференцій, семінарів 

Бевз М. Методологічні аспекти збереження, реставрації та регенерації заповідних 

містобудівних ансамблів і комплексів. Проблеми збереження і використання культурної 

спадщини в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Святогірськ, 25-27 трав. 2005 р. 

Словянськ : Печатний двор, 2005. С. 14-21. 

Патент 

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей : пат. 76509 

Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. №8 (кн. 1). 120 с. 

Стандарт 

ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень // Законодавча база 

ДНАОП. URL: http://www.dnaop.com/html/29635/doc-%D0%94%D0%91%D0%9D_% 

D0%91.2.4-1-94/ (дата звернення: ). 

ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Київ, 

2010.16 с. 

Електронний ресурс 

До відома професорсько-викладацького складу та аспірантів [Електронний ресурс] // 

Львів. держ. ун-т фіз. культури : [сайт]. Львів, 2008. URL: http: 

ldufk.edu.ua/index.php/index.html (дата звернення: 16.05.2009). 

Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування 

[Електронний ресурс] : практикум / Черкас. держ. технол. ун-т. Електрон. текст. дані. 

Черкаси, 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R). 

http://meest-online.com/world/usa/skarbnytsi-viry-i-tradytsij/
http://www.dnaop.com/html/29635/doc-%D0%94%D0%91%D0%9D_%25%20D0%91.2.4-1-94/
http://www.dnaop.com/html/29635/doc-%D0%94%D0%91%D0%9D_%25%20D0%91.2.4-1-94/


Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України : електрон. версія газ. 2012. 

№14 (5392). Дата оновлення: 04.08.2012. URL: 

http://www.golos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звернення: 06.08.2012). 

Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в 

українсько-польських відносинах. Економіка. Управління. Інновація : електрон. наук. фахове 

вид. 2012. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/ eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf (дата 

звер нення: 17.06.2013). 

Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних 

«Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254 

%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.02.2012). 

Архівний документ 

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // ЦДАВО 

України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8-12. 

Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1-3. 

Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ 

Академії в 1929-1930 рр. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. Ф. Х (Всеукраїнська Академія Наук). Спр. 1686. 30 арк. 
[Праці П. К. Грімстед] // ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк.                              

(Примітка: якщо справа (одиниця зберігання) чи певний архівний документ, який зберігають у цій 

справі, не має назви, її формулює дослідник. У цьому разі назву справи подають у квадратних дужках 

до або після пошукових даних про документ.) 

AP w Lublinie. Zespol 95. Sygn. 125. K 6-7. (Примітка: бібліографічні посилання на архівні 

документи із зарубіжних архівів подають мовою певної країни згідно з прийнятими в цій країні та в 

цьому архіві правилами описування та складання посилань (зі скороченнями).) 

 


