1. Вимоги щодо змісту та подачі до публікації наукових статей:
















До розгляду редколегії приймаються статті, виконані на високому науковому
рівні, що містять результати авторських наукових досліджень та які раніше
не публікувались у інших виданнях.
Автор(и) несе(уть) повну відповідальність за оригінальність тексту статті та
за відсутність у ній плагіату.
Автор(и) поданих до публікації матеріалів несе(уть) відповідальність за
точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв,
географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не
містяться дані, котрі не підлягають відкритій публікації.
До розгляду приймаються статті, виконані українською мовою.
Допускається подача статей, виконаних англійською або російською мовами.
Позиція редакції може не співпадати з думкою автора(ів), висловленою у
статті.
Публікація більше однієї одноосібної статті від одного автора у одному
випуску вісника (журналу) не допускається.
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редколегією. На основі
висновку редколегії стаття може бути відправлена на редагування та
додаткове рецензування.
Редколегія залишає за собою право здійснювати літературне редагування
тексту статей, вносити незначні правки, відхиляти статті, виконані на
низькому науковому рівні та з порушенням встановлених вимог до термінів
їх подачі у редакцію та оформлення.
Автори статей, за винятком професорів, докторів наук, попередньо подають
статтю на розгляд своїм завідувачам кафедр (керівникам підрозділів) або
науковим керівникам дисертаційних досліджень для ознайомлення.
Завідувачі кафедр або керівники візують паперовий варіант статті
(“Погоджено”, ПІБ, дата, підпис), після чого автор(и) подає(ють) статтю у
редакцію. Статті, на котрих відсутні візи завідувачів відповідних кафедр,
керівників підрозділів, де працюють автори статей, чи керівників
дисертаційних досліджень авторів – аспірантів чи здобувачів, до розгляду не
приймаються.
Стаття та заявка подається у редакцію в електронному вигляді на адресу: email: redactorlka@gmail.com. Пакет необхідних супровідних документів у
паперовому вигляді надсилається на адресу редакції поштою або подається
автором(ами) особисто і повинен містити:
 статтю;
 заявку, оформлену відповідно до встановлених вимог, із зазначенням
усіх необхідних реквізитів;

довідку, яка підтверджує якість англомовного перекладу анотації до
статті (подається авторами, що не є працівниками, аспірантами чи
здобувачами Львівського торговельно-економічного університету).
Стаття приймається на розгляд тільки за наявності повного пакета
супровідних документів. Заявка на розміщення статті оформляється на
автора, що наводиться першим у переліку авторів статті. Інші співавтори та їх
контактні дані вписуються у відповідні графи заявки.
Термін розгляду статті редколегією становить від двох тижнів до одного
місяця з дня її отримання. Стаття підлягає обов’язковому рецензуванню
одним з членів редколегії вісника (журналу). Далі рішення редколегії про
прийом статті до публікації, можливе спрямування її на доопрацювання або ж
можливе її відхилення надсилається редактором виключно на e-mail
автора(ів), вказаний у заявці на розміщення статті.
Враховуючи зростаючі вимоги МОН України до обсягів та якості перекладу
анотацій англійською мовою до наукових статей, цей переклад повинен
здійснюватися виключно кваліфікованими викладачами кафедр іноземних
мов та особисто ними візуватися на паперовому примірнику статті або ж
переклад можуть здійснювати фахівці центрів перекладу (лінгвістичних
центрів), котрі мають відповідну ліцензію та надають автору статті документ,
котрий підтверджує якість перекладу. Статті, в яких англомовні анотації як за
обсягом, так і за якістю перекладу, не відповідатимуть встановленим
вимогам, будуть повертатись автору(ам) на доопрацювання. Автори, що
працюють або навчаються у Львівському торговельно-економічному
університеті, подають англомовні анотації на редагування завідувачу кафедри
іноземних мов (для авторів Інституту економіки і фінансів та факультету
міжнародних економічних відносин) або завідувачу кафедри романогерманських мов (для авторів товарознавчо-комерційного та юридичного
факультетів). Завідувачі кафедр іноземних мов та романо-германських мов
розподіляють подані на редагування анотації серед найбільш кваліфікованих
викладачів англійської мови. Викладачі, котрі здійснили редагування
англомовних анотацій, візують відредагований матеріал на паперовому
примірнику статті (“Погоджено”, ПІБ, дата, підпис). Авторам, котрі не є
працівниками, аспірантами чи здобувачами Львівського торговельноекономічного університету, необхідно подати довідку з кафедри іноземних
мов вузів, де вони працюють, завірену печаткою відділу кадрів, або ж довідку
з центру перекладів (лінгвістичного центру), котра засвідчує якість
англомовного перекладу анотації до статті. За бажанням автора(ів) редакція
вісника (журналу) за додаткову плату надає послуги з перекладу анотацій
англійською мовою. Вартість перекладу анотації обсягом 80-100 слів – 200
грн.
Середній час очікування публікації (від дня подачі до дня публікації) – в
середньому 3-4 місяці (в залежності від фактичної кількості поданих
авторами публікацій у конкретний випуск вісника (журналу)).










2. Вимоги щодо оформлення наукових статей:
У статті з лівого боку повинен розташовуватися індекс УДК. Для коректного
відображення індексу УДК рекомендується скористатися посиланням
http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=uk&pr=Y
Ініціали та прізвище автора. Через кому після ПІБ зазначається науковий
ступінь, вчене звання, посада, науковий заклад, місто, де він знаходиться (на
мові статті та англійською мовою).
Назва статті великими буквами на мові статті та англійською мовою.
Анотація (обсяг – 80-100 слів) на мові статті та англійською мовою (Abstract)
і ключові слова (5-8 слів) на мові статті та англійською мовою (Keywords). У
анотації необхідно коротко розкрити актуальність дослідження, його мету,
основні результати, отримані автором(ами) особисто та перспективи
подальших досліджень.
Текст статті.










У статті, згідно з постановою Президії Вищої атестаційної комісії України
«Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»
від 15 січня 2003 р. № 7-05/1, повинні міститися (з виділенням у тексті) такі
елементи:












Постановка проблеми (у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано вирішення
конкретної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
Постановка завдання (формулювання цілей статті).
Виклад основного матеріалу дослідження (з повним обгрунтуванням
отриманих наукових результатів).
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі.
Література (оформлюється за вимогами, які опубліковані у Бюлетені ВАК
України, № 3, 2008).
References.

Обсяг статті, включно з рисунками та таблицями, повинен становити 10-14
сторінок.
Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft
Word (шрифт – Times New Roman, розмір 14, відстань між рядками 1,5
інтервали, поля – ліве 3 см, праве, верхнє і нижнє – 2см, лапки – “ ”) у
вигляді файла з розширенням .doc або .rtf для Microsoft Word (версія 97-















2003). Файли статті обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або
.rtf. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад:
Petrenko.article). Якщо у статті більше одного автора, файл називають іменем
першого (або другого) з них.
Список літератури повинен містити не менше 10 позицій мовами оригіналу
(виняток – китайська, японська, корейська та арабська. В такому разі
джерело подається у перекладі на англійську, із вказівкою мови оригінала в
дужках).
Згідно з новими правилами, які враховують вимоги міжнародних систем
цитування, автори статей повинні подавати список літератури в двох
варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той самий список
літератури (References) в романському алфавіті (Harvard reference system),
повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, незалежно
від того, чи є серед них іноземні. Для автоматичного перекодування
української кирилиці в трансліт можна скористатися сайтом
http://litopys.org.ua/links/intrans.htm. Для автоматичного перекодування
російської
кирилиці
в
трансліт
можна
скористатися
сайтом
http://www.translit.ru.
Кількість табличного матеріалу та рисунків не повинна бути надмірною.
Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер
(наприклад, Таблиця 1(курсивом)) і назву (друкується над таблицею
посередині півжирним шрифтом). Рисунки також потрібно нумерувати, і
вони повинні мати назви, які вказуються під кожним із рисунків звичайним
шрифтом (наприклад, Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва цукру в Україні
у 2005-2013 роках).
Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути
подані єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі
Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (2003). При
побудові графіків та діаграм необхідно пам’ятати, що вісник (журнал) є
чорно-білим.
Посилання автора(ів) статті на підручники, навчальні посібники та науковопопулярну літературу є небажаними.
Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS
Equtation і нумеруються з правого боку.
Всі цитати та статистичні дані повинні закінчуватися посиланнями на
джерела, котрі необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35;
8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку
літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі
сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.
У статті не повинно бути переносу слів та макросів. Абзаци позначати тільки
клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”)

3. Оплата публікації статті
Всі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у віснику
(журналі) на платній основі і в порядку їх надходження та розгляду. Оплата
здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора
про прийом статті до публікації. Вартість публікації однієї сторінки статті – 25 грн.
Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію)
автор надсилає в електронному вигляді на e-mail: redactorlka@gmail.com.
Одноосібні статті професорів, докторів наук публікуються на безоплатній основі.
Після виходу друком чергового випуску вісника (журналу) редакція здійснює його
розповсюдження (розсилку) в розрахунку один примірник – одна стаття. На етапі
подачі заявки на розміщення статті в одному з наукових видань Львівського
торговельно-економічного університету автор(и) може(уть) замовити необхідну
кількість додаткових примірників вісника (журналу). Вартість одного додаткового
примірника – 50 грн. У квитанції про оплату вказуються наступні дані: платник
(ПІБ автора), отримувач платежу (Львівський торговельно-економічний
університет) та рахунки банку отримувача (р/р, ЄДРПОУ, МФО), сума
платежу, призначення платежу (“за публікацію статті у Віснику ЛТЕУ”).

4. Платіжні реквізити університету:
Львівський торговельно-економічний університет
ЄДРПОУ 01597980
р/р 26005500224903
в ПАТ “Креді Агріколь Банк”
МФО 300614
інд. под. № 015979813066

5. Поштова адреса редакції:
Львівський торговельно-економічний університет,
науково-дослідна частина (к. 221),
вул. Туган-Барановського, 10
м. Львів, 79005

6. Електронна адреса редакції:
e-mail: redactorlka@gmail.com
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Зразок оформлення розділів “Анотація” та “Abstract”
Анотація. У статті розглянуто проблеми, притаманні нинішньому етапу
розвитку

вітчизняного

ринку

текстильної

сировини.

Враховуючи

мету

дослідження, запропоновано й обґрунтовано ряд механізмів, запровадження яких
може справити позитивний вплив на функціонування цього ринку в Україні.
Вивчено основні чинники, що визначають асортиментну структуру вітчизняного
ринку текстильної сировини та його окремих сегментів – текстильних волокон та
рослинних барвників. Окреслено шляхи екологізації та оптимізації асортименту
основних видів текстильної сировини, підвищення рівня її якості, безпечності й
конкурентоспроможності. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на
розробку організаційних та економічних механізмів, що забезпечують ефективне
функціонування ринку текстильної сировини в Україні.
Ключові слова: ринок, текстильна сировина, екологічна безпечність,
оптимізація, асортимент товарів.

Abstract. The article presents a number of problems, determining the current state
of the domestic market of textile raw materials. Considering the aim of the research, a
range of approaches that will have a positive impact on the development of this market in
Ukraine is proposed and grounded. The main factors are put under the research that
determines the assortment structure of the domestic market of textile raw materials and its
individual segments – textile fibres and vegetable dyes. The article focuses on finding
ways of optimization of range of main types of textile raw materials, improving their
quality, environmental safety and competitiveness. Further research should focus on
developing organizational and economic mechanisms to ensure the effective functioning
of the textile raw materials market in Ukraine.
Keywords: market, textile raw materials, environmental safety, optimization, range
of products.
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підсумковій колегії МОН України (21 березня 2008 року, м. Київ)
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1. Литвин В. Україна 2004: Події. Документи. Факти [Електронний
ресурс] / В. Литвин ; [вступ. ст., упоряд. В. Литвина; худ. оформ. А.
Ямковий ; програмування М. Грінберг]. – [Б. м.], 2005. –
1електрон.опт.диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium- 233 Мг;
Windows 9x/Me/NT/2000/XP; 64 Мб RAM; 800x600, 16 біт.
2. Хрипач Г. Н. Эффективный бодибилдинг [Электронный ресурс]
/ Г. Н. Хрипач. – СПб : Питер, 2007. – 1 єлектрон.опт.диск (DVD-

ROM) с видеокурсом. – (Красивое тело).
Електронні
ресурси
(віддаленого
доступу)

1. Статут Федерації Волейболу України [Електронний ресурс] //
Федерація Волейболу України. – Режим доступу: www.ufg.org.ua. –
21.05.2009.
2. Осипов А. Ю. Оценка состояния спортсменов на основе контроля
ЭКГ [Электронный ресурс] / А. Ю. Осипов // Теория и практика
физической культуры. – 2007. – № 7. – С. 46-48. – Режим доступа к
журналу: http: //www.infosport.ru/press/tpfk.

Додаток Е
Приклади оформлення «References»
Книжки, монографії
Україномовні та російськомовні книжки
Прізвище, І.О. (рік), Назва книжки транслітом курсивом [Назва англійською
мовою], версія (номер) видання, назва видавництва, місто, країна.
Приклади
Один автор:
Ivanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka,
Kyiv, Ukraine.
Книжки іноді мають друге чи інше видання, то
Якщо це друге видання (2-ое издание) книжки:
Іvanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], 2nd ed,
Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
Якщо це третє видання (3-е издание) книжки:
Іvanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], 3rd ed,
Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
Два автора:
Ivanov, V.V. and Petrov, E.P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management],
Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
Три автора:
Ivanov, V.V. Kozlov, G.P. and Petrov, E.P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective
management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
Чотири автора:
Govorov, S.N. Ivanov, V.V. Kozlov, G.P. and Petrov, E.P. (1993), Efektyvne upravlinnia
[Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
Англомовні книжки
Прізвище, І. (рік), Назва книжки курсивом, версія (номер) видання, назва
видавництва, місто, країна.
Приклади
Один автор:
Backer, J. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.
Якщо це друге видання книжки, то
Backer, J. (1988), Effective management, 2nd ed, Pan Books, London, UK.
Якщо це третє видання книжки, то

Backer, J. (1988), Effective management, 3rd ed, Pan Books, London, UK.
Два автора:
Backer, J. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.
Три автора:
Backer, J. Gilmore, А. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books,
London, UK.
Чотири автора:
Backer, J. Evans, В. Gilmore, А. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan
Books, London, UK.
Статті в друкованих періодичних виданнях
Україномовні та росіськомовні статті
Прізвище, І.О. (рік), “Переклад назви статті англійською в англійських лапках”,
Назва видання транслітерація або англійське зареєстроване курсив, vol. номер
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