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Вимоги до публікації статей 
 

ВИМОГИ ВАК УКРАЇНИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ 

Вища атестаційна комісія України наполегливо вимагає включати до опублікування статті тільки за умов 
дотримання вимог, схвалених Постановою Президії ВАК України "Про публікації результатів дисертацій на 
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" від 10.02.1999 р. № 1-02/3 та Постановою 
Президії ВАК України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 
15.01.2003р. № 7-05/1. 

Редакція журналу "Облік і фінанси АПК" приймає до друку лише ті наукові статті з бухгалтерського 
обліку, аудиту та фінансів, які відповідають вимогам вищезазначених Постанов Президії ВАК України і мають 
наступні структурні елементи: 
ü постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;  
ü 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;  
ü формулювання цілей статті  (постановка завдання);  
ü виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;  
ü висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.  

Зверніть увагу! Список використаних джерел повинен бути оформлений згідно до вимог, 
встановлених Наказом ВАК України "Про внесення змін до переліків та форм документів, що 
використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників" від 26.01.2008 р. № 63. 

 
ВИМОГИ РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ "ОБЛІК І ФІНАНСИ АПК" ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

1. Стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word на сторінках формату А4 (поля з усіх 
сторін - 25 мм., гарнітура Times New Roman, кегль (розмір) 14 pt, міжрядковий інтервал - 1,5). Нумерація сторінок не 
проводиться. 

2. На першій сторінці автор зазначає:  
- у першій стрічці (вирівнювання ліворуч) УДК  
- у наступних стрічках (вирівнювання праворуч) ініціали та своє прізвище, науковий ступінь, вчене звання, 

посаду чи професію, місце роботи. 
- після відступу у 1 стрічку пишеться назва статті - великими напівжирними літерами та вирівнюється по 

центу сторінки. Далі, до питань, що розглядаються у статті, пропускається стрічка. 
3. Обов’язковим елементом статті є питання, що розглядаються та ключові слова на трьох мовах: 

українській, російській, англійській. Вирівнювання питань та ключових слів здійснюється по ширині сторінки. 
4. Текст статі повинен містити елементи, визначені вимогами ВАК. 
5. Рисунки створені у текстовому редакторі Microsoft Word повинні бути виконані на полотні або 

згруповані. Назва рисунка пишеться напівжирними літерами та вирівнюється по центру сторінки. Таблиці повинні 
бути компактними, мати назву і відповідати стандартам оформлення. 

6. Список використаних джерел подається у кінці статі, і повинен бути оформлений згідно вимог ВАК.  
На останній сторінці матеріалу автор обов’язково вказує: прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, 

вчене звання, посаду чи професію, місце роботи, поштову адресу, контактні телефони, e-mail - для зворотного зв'язку. 
7. Статті (інші матеріали) подаються в одному примірнику у паперовому та електронному вигляді. 

Паперовий варіант має бути підписаний автором. 
Публікація матеріалів платна – 20,00 грн. за сторінку тексту формату А4 (усі поля - 25 мм.). 
8. Отримані статі публікуються лише після проходження фахового рецензування та літературного 

редагування. 
9. Статі, що не оформлені за вказаними параметрами та не відповідають вимогам ВАК, редакцією не 

розглядаються. Стаття може бути відхилена, якщо вона не відповідає фаховому профілю журналу. Відповідальність 
за достовірність опублікованої у журналі інформації несуть автори та рекламодавці. 

 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ЗМІНИЛИСЯ БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ЗА ЯКИМИ СЛІД ПРОВОДИТИ ОПЛАТУ 

 
Одержувач: ТОВ "ЮР-АГРО-ВЕСТА" ЄДРПОУ: 22962171  
Р/р: 26000301016891 Банк: ПАТ "ВТБ Банк" у м. Київ МФО: 321767  
Призначення платежу: За публікацію статті (з обов'язковим зазначенням П.І.П. автора). 

 
СТАТТІ НАДСИЛАЙТЕ ЗА АДРЕСОЮ: 

Поштова адреса: Редакція журналу Облік і фінанси АПК, вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, 03680 
Електронна адреса: magazine@faaf.org.ua 
Зверніть увагу! Подати статті до науково-виробничого журналу "Облік і фінанси АПК", а також скачати 

зразок готової статі Ви можете безпосередньо на нашому сайті: http://magazine.faaf.org.ua/ у розділі "Авторам" 
Телефон редакції: (044) 259-01-25, 259-01-24 (факс). 

        Контактна особа: Остапчук Сергій Миколайович 
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ТОВ "РЖИЩІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" 

 
В мальовничому містечку Ржищів, що 

розкинуло свої шати на берегах Дніпра, знаходиться 
підприємство, продукція якого добре відома 
споживачам не тільки міста Києва та Київської 
області, а й усієї України. 

ТОВ "Ржищівський завод продтоварів" є одним 
з найбільших підприємств міста. 

У переліку продукції, яку випускає завод, 
налічується більше тридцяти найменувань. Це 
різноманітні кондитерські вироби – печиво 
"Вівсяне", "Ароматне", "Дари ланів", печиво для 
хворих на діабет "Шатрія"; харчові концентрати – 
торт "Космос", заварні креми "Молочний", 

"Шоколадний", "Апельсиновий", киселі "Вишенька", "Малинка", "Полуничка", а також макаронні 
вироби та багато іншої фасованої продукції, асортимент якої постійно оновлюється й розширюється. 

Виготовлена з натуральної, високоякісної, екологічно чистої сировини, без хімічних домішок 
і консервантів, запакована в сучасну упаковку з оригінальним рішенням дизайну, продукція ТОВ 
"Ржищівський завод продтоварів" відзначається високими смаковими якостями й 
конкурентоздатністю і користується попитом не тільки на внутрішньому ринку України, але й у 
країнах СНД, Німеччині, США. 

Кондитерська продукція ТОВ "Ржищівський завод продтоварів" – це не лише класичні рецепти, 
а й нові види вівсяного печива. Це – печиво "Вівсяне" з різноманітними добавками: родзинками, 
кунжутом, горіхом, маком, кокосовою крихтою, курагою, що надає вівсяному печиву надзвичайних 
смакових властивостей. 

Щоб захистити цей якісний та смачний продукт від підробок, використання добавок у 
вівсяному печиві зареєстровано в УкрПатенті. 

Завод традиційно бере участь у різноманітних виставках продуктів харчування, що проходять 
як у нашій країні, так і за її межами. Представлена на них харчова продукція ТОВ "Ржищівський 
завод продтоварів" завжди користується увагою, за що підприємство неодноразово відзначено 
Державним департаментом продовольства. 

На XVII Спеціалізованій виставці продукції підприємств харчової промисловості "Продукти 
України - 2004" печиво "Вівсяне" з кунжутом було визнане переможцем дегустаційного конкурсу 
галузевого рейтингу "Кращий виробник року" і отримало високу нагороду – золоту Зірку якості. 

Недарма нашим девізом являється "Для тих, 
хто цінує якість!". 

ТОВ "Ржищівський завод продтоварів" не 
зупиняється на досягнутому, а постійно знаходиться 
у пошуку нових конкурентоздатних видів продукції з 
високими поживними та смаковими властивостями, 
які приваблюють як постійних, так і нових покупців.  

 
Запрошуємо всіх зацікавлених у співпраці та 

надіємось, що продукція ТОВ "Ржищівський завод 
продтоварів", виготовлена вмілими руками 
ржищівських кондитерів, буде справжньою 
окрасою Вашого столу! 

Для тих, хто цінує якість! 


