
Шановні колеги! 
Факультет економіки та менеджменту 
Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького пропонує Вашій увазі 
можливість опублікувати статтю в науково-
виробничому журналі «Інноваційна 
економіка АПК», випуск № 2 (весна) 2014. 

Інноваційна економіка АПК – це 
загальнодержавний науково-виробничий 
журнал, який створено для висвітлення 
наукових статей, рецензій, анотацій 
та інформаційних матеріалів у сфері 
економічних наук, а саме: економіки 
національного господарства, національної 
економіки; екології. 

Журнал містить наступні рубрики: економіка 
управління національним господарством; 

інноваційна діяльність; національна економіка; регіональна економіка; соціальна 
економіка; сталий економічний розвиток; проблеми, рішення та розвиток АПК; екологія; 
сторінка молодого науковця-економіста.

Для публікації статті необхідно надіслати до 10 червня 2014 року (включно) електронною 
поштою до редакції журналу наступні матеріали:
  
1) заповнити довідку про автора;
  
2) оформити статтю згідно вказаних вимог;
  
3) надіслати рукопис (текст) статті в електронному форматі (doc, docx.) на адресу: 
innoeconapk@ukr.net;
 
4) для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника 
або рецензію особи, яка має науковий ступінь.
  
5) підготувати авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-
сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, 
звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті з 
сутнісним викладом проблематики та результатів обсягом до 250 слів).
 
Стаття буде надрукована лише після проведення рецензування, розгдяду редколегією 
та  прийняття рішення щодо опублікування у журналі. 
 
У випадку запитань, звертайтеся: innoeconapk@ukr.net
 



До відома авторів: 

Наукові статті повинні відповідати тематиці журналу та відповідно до постанови Президії 
Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог 
до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні 
елементи:

♦	 Вступ, 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 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття;

♦	 формулювання цілей статті (постановка завдання);
♦	 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;
♦	 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Стаття закінчується списком літератури.

Технічні вимоги:
♦	 індекс УДК, не відступаючи від лівого краю сторінки;
♦	 через інтервал вказуються ПІБ автора (авторів), назва закладу, з якого надійшла 

робота;
♦	 через інтервал – назва статті великими літерами симетрично тексту;
♦	 через інтервал з абзацу – анотації курсивом на українській та російській мові, обсяг 

анотації – мінімум 3 речення, кількість ключових слів – мінімум 5 слів;
♦	 через інтервал – розміщення основного тексту;
♦	 Обсяг статті – до 15 повних сторінок (із врахуванням фотографій, рисунків, графіків 

тощо), формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word.
♦	 Рекомендований шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12, інтервал одинарний; 

поля зверху і внизу – 20 мм, зліва 25 мм, справа 15 мм. 
♦	 Якщо стаття містить рисунки, діаграми, інфографіку,  то вони мають бути чорно-білі 

та додатково прикріплені окремими файлами у форматі  jpg, png, tiff (з назва файлу 
повинна містити номер відповідного рисунка). 

♦	 Якщо стаття містить таблиці, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт 
тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно 
перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути 
мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

♦	 Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із 
зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [8, с. 34] або [6, с. 
78; 7, с. 556];

♦	 Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування 
джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, 
затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342); 



Для інших категорій статей та інформаційних матеріалів (інтерв’ю, публіцистика, 
статистика) у сфері економіки національного господарства, національної економіки та 
екології порядок оформлення наступний:
♦	 Назва статті;
♦	 Вказуються ПІБ автора (авторів);
♦	 Розміщення статті (інтервал 1,5, рекомендований шрифт тексту – Times New Roman, 

розмір 12, інтервал одинарний; поля зверху і внизу – 20 мм, зліва 25 мм, справа 15 мм )
♦	 Кількість сторінок – не більше 10

Публікація таких статей проводиться на конкурсній основі. Найкращі статті публікуються 
безкоштовно.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)  

Відомості про наукового керівника: 
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада) - 
заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Рубрика журналу  

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене 
звання, посада  

Контактний телефон  

E-mail  

Поштова адреса (за зразком: вул. Зарічна, б. 17, 
кв. 8, м. Львів, 79010)  

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих 
науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають 
вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними 
дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання 
cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. 
Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше 
у інших журналах.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і 
відхилення статей.

За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації 
відповідальність несе автор. Передрук (перевидання) матеріалів видання 
дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.


