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В И М О Г И  

ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПОДАННЯ  

У «ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ  

ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ» 

 

1. Наявність: 

— УДК (можна отримати в бібліотеці ЛІЕТ); 

— анотації та ключових слів (українською, російською та англійською 

мовами та назва статті трьома мовами). Також цими ж мовами подають прізвища, 

імена та по батькові авторів та назва статті. 

2. Параметри документу (сторінки набору): А4 (210х297), поля: ліве — 2,5 см, 

праве — 2 см, верхнє — 2 см, нижнє — 2 см, орієнтація книжкова. 

3. Параметри заголовку: гарнітура шрифта — «Times New Roman Cyr»,  кегль 

шрифта — 14 п, інтервал — 1,5,  всі прописні, півжирний з вирівнюванням по 

центру. 

4. Параметри тексту: гарнітура шрифта — «Times New Roman Cyr», кегль 

шрифта — 14 п, інтервал — 1,5, абзацний відступ — 0,5 см, прямий з вирівнюванням 

по ширині. 

5. Мова тексту — українська. 

6. Структура статті: 

— прізвище, ім’я та по-батькові автора (повністю), світлим курсивом з вирів-

нюванням по правому краю; 

— назва статті (оформлення даного підпункту вказане вище в пункті 3); 

— анотація та ключові слова (українською, російською, та англійською 

мовами). 

7. У тексті наукової статті повинні бути такі необхідні елементи:  



— постановка 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 об´рунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

— висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 

напрямі. 

8. Література (бібліографічний список) (не менше 5-ти позицій з обов’яз-

ковими посиланнями у тексті). Оформлення бібліографічного списку виконується 

згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ГОСТ 7.1-2003, IDT) Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. 

Приклади оформлення опису різних видів літератури згідно ДСТУ (обов’яз-

кове дотримання всіх розділових знаків та пробілів (прогалин)): 

— опис видань двох та більше авторів: 

Гутковський В. В. Українська журналістика (ІІ половина ХІХ ст. — 1920 р.) 

[Текст] : Ґенезис, проблематика виступів, державотворча функція / Гутковський В. 

В., Крупський І. В., Федоришин П. С. ; За ред. І. В. Крупського. — Львів, 2001. —

 196 с. — ISBN 966-7760-04-4. 

— опис окремого тому: 

Федькович Ю. А. Твори [Текст] : У 2 т. — Т. 1. : Поезії / Ю. А. Федькович ; 

[упорядкув., передм. і прим. М. Ф. Нечиталюка]. — К. : Дніпро, 1984. — 463 с.  

— опис монографій: 

Здоровега В. Пошуки істини, утвердження переконань [Текст] : Деякі 

гносеологічні та психологічні проблеми публіцистики / В. Здоровега. — Львів : 

Вища шк. Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1975. — 175 с. 

— опис збірників наукових праць, статей, документів, матеріалів: 

Квалілогія книги [Текст] : зб. наук. пр. / М-во осв. і наук. України, Укр. акад. 

друкарства ; [редкол. : Б. В. Дурняк та ін.]. — Львів : вид-во УАД, 2006. — Вип. 10. 

— 92 с. : іл., табл., форм. — 200 екз. — ISBN 966-322-080-5. 

— опис підручників: 



Крайнікова Т. С. Коректура [Текст] : Підручник / Т. С. Крайнікова. — К.: 

Наша культура і наука, 2005. — 252 с. : іл., предм. покажч. — ISBN 966-7821-31-5. 

 

— опис навчальних посібників: 

Пушак Я. С. Теорія імовірностей і елементи математичної статистики [Текст] 

: навч. посіб. / Я. С. Пушак, Б. Л. Лозовий ; М-во освіти і науки України. Укр. 

акад. друкарства. — Львів : УАД, 2006. — 264 с. — Бібліогр.: с. 247–248. — 500 

пр. — ISBN 966-322-0690-0. 

— опис стандартів і технічних документів: 

Державні санітарні правила планування та забудов населених пунктів [Текст] 

— К. : МОЗ України, 1996. — 66 с. 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ГОСТ 7.1–2003, IDT) Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. — Введ. 

вперше. ; Введ. 2007–07–01. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 47 с. 

— опис дисертацій: 

Слободян В. М. Церкви Холмської єпархії [Текст] : дис. … канд. іст. Наук : 

(07.00.01) / Слободян Василь Михайлович. — Львів, 2006. — 222 с. 

Кузьмінов Б. П. Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві 

як гігієнічна проблема [Текст] : дис. … д-ра мед. наук : 14.02.01 / Б. П. Кузьмінов. 

— Львів, 2006. — 373 с. 

— опис автореферата: 

Чехман Я. І. Комплексне дослідження друкарського контакту у вирішенні 

загальної проблеми удосконалення друкарських машин [Текст] : автореф. дис. … 

д-ра техн. Наук : 05.05.01 / Ярослав Іваночвич Чехман : [Укр. акад. друкарства]. — 

Львів, 1995. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32–34 (21 назва). 

— опис електронного ресурсу: 

Медвідь О. В. Військово-політична діяльність Дмитра Палієва [Електронний 

ресурс] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22 / Оксана Василівна Медвідь ; 

НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2003. — Режим доступу : www.URL: 

http://www.bepabuucyca.by.ru/politik/15/2.html. 

Павлюк Михайло. «Мій найрідніший учитель…» [Електронний ресурс] : 

інтерв’ю з газети «Вечірні Чернівці». — 2007. — № 47. — Режим доступу : 

http://www.url/
http://www.bepabuucyca.by.ru/politik/15/2.html


www.URL: 

httpp://www.ivasyuk.org.ua/articles.php&1=uk&p=mij_najridnishij_uchytel. 

— літературу (бібліографічний список) оформлювати в алфавітному порядку 

і подавати в кінці тексту нумеруючи арабськими цифрами. 

 

9. Оформлення посилань (всередині тексту): 

— посилання на видання (джерело) є обов’язковими із вказівкою сторінки, 

звідки взято цитату, відомості чи інше; 

— загальні посилання на видання (джерело) оформлюються у квадратних 

дужках. Спершу вказується номер праці (джерела) із загального списка 

(наприклад, [4]). Якщо зробити посилання одночасно на дві (і більше) праці 

(джерела), тоді нумерацію розмежовують знаком «;» (крапка з комою) (наприклад, 

[4; 9]); 

— посилання з вказівкою на сторінки, аркуш, таблиці, схеми, фотографії і т. 

д. оформлюються знаком «,» (кома) після номера праці (джерела) (наприклад, [4, 

с. 12], [4, арк. 12], [4, табл. 12]). 

10. Оформлення графічного матеріалу:  

— рисунки, виконані в комп’ютері або скановані, заверстуються в полосу 

(текст), не виходячи за поле набору; 

— таблиці, виконані в комп’ютері або скановані, заверстуються в полосу 

(текст), не виходячи за поле набору, або подаються окремим файлом в графічному 

форматі Tiff. 

Слово «таблиця» (разом з її порядковим номером) оформляється за такими 

параметрами: гарнітура шрифта — «Times New Roman Cyr»,  кегль шрифта — 12 

п, інтервал — 1, прямий з вирівнюванням в правий край. 

Назва таблиці оформляються за такими параметрами: гарнітура шрифта — 

«Times New Roman Cyr», кегль шрифта — 12 п, інтервал — 1, півжирний прямий з 

вирівнюванням по центру. 

Підрисункові підписи, текст таблиці оформляються за такими параметрами: 

гарнітура шрифта — «Times New Roman Cyr»,  кегль шрифта — 12 п, інтервал — 

1, світлий прямий з вирівнюванням по центру; 

11. У кінці статті потрібно вказати відомості про автора (авторів): 

http://www.url/


— прізвище, ім’я, по батькові (повністю), вчене звання, основне місце праці, 

електронна скринька, номер мобільного телефону (для контакту). 

12. Форма подачі матеріалу:  

— стаття подається видруком на папір, з підписом автора; 

— стаття подається на диску (можна також пересилати електронною 

адресою); 

— стаття в надрукованому варіанті і на дискеті повинна бути ідентичною. 

13. Вартість публікації у віснику — 15 грн. за сторінку (публікація — від 6-и 

сторінок). Збірник статей додатково оплачується (за собівартістю). 

ЗКПО 01566212, МФО 825014,  

ГУДКУ у Львівській області, р/р 31256273210163 (призначення платежу — 

публікація у Віснику ЛІЕТ або придбання випуску Вісника ЛІЕТ. Сканований 

варіант квитанції відправити на електронну, оригінал — на поштову адресу 

інституту). Адреса: 79007, м. Львів, вул. М. Менцинського, 8. 

14. У разі недотримання перечислених вимог статті не прийматимуться. 

 

 

Приклад оформлення: 

 

 
УДК 378.147:339.543-057.4(477) 

Бочан І. О. 

ПРО РОЛЬ ТОВАРОЗНАВЦЯ-ЕКСПЕРТА ЯК КЛЮЧОВОЇ ПОСАДИ  

В МИТНИХ СЛУЖБАХ УКРАЇНИ 

Дається визначення поняття «товарна експертиза», розглядається професійна компетенція товарознавця-

експерта, поняття економічної ефективності митних служб та митної безпеки. 

Ключові слова: товарна експертиза, товарознавець-експерт, митна служба, митна безпека. 

Досвід і освіта є найефективнішими чинниками виходу із політичних і економічних 

негараздів. Тільки спільними інтегрованими зусиллями суб’єктів практичних структур економі-

ки і суб’єктів науково-педагогічного процесу (як у закономірності «попит» і «пропозиція») 

можна на виклики часу підготувати висококваліфіковані кадри з якісними ознаками в еволю-

ційному поступі ринкової економіки, діяти на випередження. 
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