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УДК 636.4.082.32/.455

РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ
ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ПОРОСНОСТІ

Н. А. Піотрович, аспірантка

Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

Наведено  результати  досліджень  репродуктивних  якостей
чистопородних,  двопородних  свиноматок  та  свиноматок  із  генотипом
чистопородний батько × помісна мати залежно від тривалості поросності (114–
116  днів  та  117 днів  і  більше).  Між  тривалістю поросності  і  репродуктивними
якостями свиноматок виявлено як додатній, так і від’ємний зв'язок: додатній – між
тривалістю  поросності   та  молочністю  (r=+0,10…+0,18),  масою  гнізда  за
відлучення  (r=+0,07…+0,20)  і  масою  одного  поросяти  за  відлучення  (r=+0,06…
+0,27); від’ємний – між тривалістю поросності та багатоплідністю (r= –0,01…–
0,04), кількістю поросят за відлучення (r= –0,05…–0,18) і збереженістю поросят (r=
–0,01…–0,20).

Ключові  слова:  поросність,  репродуктивні  якості  свиноматок,  комплексний
показник  відтворювальних  якостей  (КПВЯ),  селекційний  індекс  відтворних  якостей
свиноматок (СІВЯС), кореляція.

Постановка проблеми.  Збільшення обсягів виробництва свинини,
зростання  її  якості  та  зниження  собівартості  вимагають  подальшої
інтенсифікації  галузі  шляхом  систематичного  підвищення  племінної
цінності і продуктивності тварин.

Успадкування  репродуктивних ознак  здебільшого  відбувається  за
неадитивним типом, що ускладнює оцінку племінної цінності тварин, але
свідчить  про  можливість  підвищення  багатоплідності,  поліпшення
материнських  якостей  свиноматок  шляхом  контрольованої
гетерозиготності  і  створення  тваринам  належних  умов  навколишнього
середовища [3, 6].

Для ознак відтворювальної здатності успадковуваність знаходиться
в межах 0…20%, і, як інколи говорять, не вірогідно відрізняється від 0.
Тому існуючі методи селекції на покращення багатоплідності, молочності
свиноматок  та  збереженості  поросят  є  недостатньо  ефективними.  Вони
підтримують ознаку на досягнутому рівні (наприклад багатоплідність на
рівні 11…12 поросят для великої білої породи), але мало впливають на її
поліпшення [5].

Враховуючи  низький  рівень  успадковуваності  репродуктивних
якостей, підвищення їх рівня повинно відбуватися на фоні оптимальних
умов годівлі та утримання. Степанов В. І. та співавт. [10] зазначають, що
відбір  і  підбір  свиноматок  доцільно  проводити  з  урахуванням   їх
 Піотрович Н. А., 2015
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репродуктивних якостей, у тому числі, і за терміном поросності.
Рівень репродуктивних якостей свиноматок значною мірою впливає

на  ефективність  ведення  галузі  свинарства,  оскільки  вони  зумовлюють
обсяги вирощування та відгодівлі молодняка. У зв’язку з цим, поліпшення
репродуктивних  якостей  вважається  одним  з  актуальних  завдань  на
сучасному етапі селекційної роботи у свинарстві [1, 2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тривалість поросності –
важливий критерій репродуктивної здатності свиноматки, який визначає
тривалість ембріогенезу, зрілість новонародженого молодняка і характер
його  розвитку.  На  внутрішньоутробному  етапі  закладається  генетична
основа  організму  –  тип  обміну  речовин  і  життєздатність,  які  стають
головними  ознаками  у  постембріональний  період.  Середній  термін
поросності  свиноматок  триває  114  діб,  хоча  в  деяких  випадках  він
коливається від 98 до 124 діб.

Вивчивши 2,3 тис. опоросів, російські вчені дійшли висновку, що
середня  тривалість  поросності  основних  маток  великої  білої  породи
становить 115 діб із коливаннями від 106 до 125 діб незалежно від віку.
Тривалість поросності свиноматок пов’язана з їх багатоплідністю. Довший
термін поросності  у свиноматок,  багатоплідність яких становить менше
шести  поросят,  порівняно  із  свиноматками,  які  мають  вищу
багатоплідність. 

Поросята  української  степової  породи  з  укороченою  тривалістю
ембріонального  періоду  (110…115  діб)  характеризувалися  більшою
живою  масою  за  народження  і  відлучення,  ніж  за  подовженого
ембріонального  періоду  (116…120  діб).  Укорочення  поросності  менше
110 діб призводить до значної загибелі поросят [8]. 

Метою досліджень стало вивчення впливу тривалості поросності
свиноматок на їх репродуктивні якості за першого та другого опоросу.

Матеріал і методи досліджень. Вивчення репродуктивних якостей
свиноматок генотипів: чистопородних – ландрас (LL, n=28), йоркшир (YY,
n=9);  двохпородних  –  ландрас  ×  йоркшир  (LY,  n=18),  велика  біла  ×
ландрас  (WL,  n=2),  ландрас  ×  велика  біла  (LW,  n=50);  чистопородний
батько × помісна мати – ландрас × (велика біла × ландрас) (LWL, n=21),
ландрас × (ландрас × велика біла) (LLW, n=5), велика біла × (ландрас ×
велика  біла)  (WLW,  n=4)  провели  в  умовах  ПраТ  «ПК  Поділля»
Крижопільського району Вінницької області у 2011 –2014 роках шляхом
аналізу даних первинного обліку.

У  дослідженні  оцінювали  за  загальноприйнятими  методиками
тривалість  поросності,  багатоплідність,  молочність,  кількість  поросят,
живу  масу  гнізда  й  одного  поросяти  за  відлучення,  збереженість
приплоду. Поросят у господарстві відлучають у віці 21 день. Залежно від
тривалості поросності свиноматок досліджених генотипів поділено на дві
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групи: 114–116 днів (n=137 голів) та 117 днів і більше (n=70 голів). 
Було  обчислено  комплексний  показник  відтворювальних  якостей

свиноматок (КПВЯ), запропонований В. А.  Коваленком [9], із поправкою
коефіцієнта  маси  гнізда  за  відлучення,  згідно  з  методичними
рекомендаціями  Н. А.  Лобана  зі  співавт.  [7], та  селекційний  індекс
відтворних якостей свиноматок (СІВЯС) [11].

Для  створення  бази  даних  та  статистичного  аналізу  результатів
досліджень використовувались програми Microsoft Excel, Statistica 8.0.

Виклад основного  матеріалу дослідження.  У результаті  власних
досліджень  виявлено  деяку  перевагу  свиноматок  за  репродуктивними
якостями, поросність яких тривала 114…116 діб (табл. 1).

Таблиця 1
Вплив тривалості поросності свиноматок 

на їх репродуктивні якості за першого опоросу, X
SX 
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, к
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Чистопородні
114–116 12 13,1±5,7 60,9±20,2 9,7±4,7 71,1±20,9 7,5±5,3 75,7±18,7

117 і більше 25 12,8±7,3 65,2±24,1 9,2±6,6 79,8±26,8 8,9±7,7 73,1±21,8
У

середньому
37 12,9±0,4*** 63,7±3,0 9,4±0,3 76,9±3,4 8,5±0,4 74,0±2,7

Двопородні
114–116 46 11,8±0,4 67,6±3,3 9,8±0,2 78,6±2,9 8,2±0,3 83,8±2,0

117 і більше 24 11,7±0,5 76,3±4,7 9,6±0,3 81,7±4,3 8,4±0,4 83,3±2,6
У

середньому
70 11,8±0,3 70,5±2,7 9,8±0,2 79,6±2,4 8,2±0,2 83,7±1,6

Чистопородний батько × помісна мати
114–116 21 10,9±0,4 62,7±4,5 9,4±0,4 71,2±4,3 7,9±0,7 85,6±2,2

117 і більше 9 10,6±3,8 66,8±23,9 8,7±5,0 80,0±27,3 9,9±6,9 79,9±23,4
У

середньому
30 10,9±0,3 63,9±3,7 9,2±0,3 73,8±3,8 8,5±0,6 84,2±2,5**

Разом 137 11,9±0,2 67,2±1,8 9,5±0,1 77,6±1,7 8,4±0,2 81,1±1,3
Примітка: * – p<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.

Свиноматки, поросність  яких тривала 114…116 днів, мали кращу
багатоплідність,  кількість  поросят  за  відлучення  та  їх  збереженість  у
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досліджуваних  групах  незалежно  від  генотипу.  У  середньому  вищою
багатоплідність  була  у  групі  чистопородних  свиноматок  –  12,9  голів
(р<0,001).  Свиноматки  із  тривалістю  поросності  117  днів  і  більше  за
першого  опоросу  мали  вищу  молочність,  масу  гнізда  та  масу  одного
поросяти  за  відлучення.  У  середньому  кращу  збереженість  виявлено  у
групі  свиноматок  із  генотипом  чистопородний  батько×помісна  мати  –
84,2%  (р<0,01),  що  на  10,2%  переважає  чистопородних  та  на  0,5%  –
двопородних свиноматок.

Розрахунок  комплексного  показника  відтворювальних  якостей
(КПВЯ) та селекційного індексу відтворних якостей свиноматок (СІВЯС)
за перший опорос наведено у табл. 2.

Таблиця 2
Показник КПВЯ та індекс СІВЯС залежно від генотипу свиноматок

і тривалості поросності за перший опорос
Тривалість

поросності, дн.
Свиноматок,

гол.
КПВЯ СІВЯС

Чистопородні
114…116 12 101,6±16,8 106,0±21,1  

117 і більше 25 103,1±23,4 110,2±28,7
У середньому 37 102,6±2,7 107,4±3,2

Двопородні
114…116 46 104,9±2,9 101,1±2,8

117 і більше 24 109,3± 4,2 104,3±4,0
У середньому 70 106,4±2,3 102,1±2,3

Чистопородний батько × помісна мати
114…116 21 98,4±3,8 94,6±3,2

117 і більше 9 100,6±21,8 94,6±15,6
У середньому 30 99,0±3,2 94,6±2,5

Разом 137 103,4±1,6 102,1±1,6

Залежно від тривалості поросності встановлено, що вищі значення
показника КПВЯ та індексу СІВЯС були у свиноматок, поросність яких
тривала 117 днів і більше, незалежно від генотипу.

У  середньому,  кращим  показником  КПВЯ  характеризуються
двопородні  свиноматки  –  106,4  бали,  які  на  3,8  бали  переважають
чистопородних  свиноматок  і  на  7,2  бали  свиноматок  із  генотипом
чистопородний батько×помісна мати. Найбільше значення  індексу СІВЯС
у середньому характерне для чистопородних свиноматок – 107,4 бали, що
на 5,3 бали і на 12,8 бали, відповідно, переважає двопородних свиноматок
і свиноматок із генотипом  чистопородний батько × помісна мати.  Проте
вірогідної різниці за цими показниками не встановлено. 
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У  результаті  проведених  досліджень  встановлено  різницю  за
репродуктивними  якостями  свиноматок  за  другий  опорос  залежно  від
тривалості поросності (табл. 3). 

Таблиця 3
Вплив тривалості поросності свиноматок 

на їх репродуктивні якості за другого опоросу, X
SX 
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Чистопородні
114…116 2 10,0±0,2 50,5±0,7 10,0±1,4 71,0±9,9 7,2±2,0 90,4±0,6

117 і більше 2 12,0±1,4 79,5±6,4 9,5±0,7 100,0±1,2 10,6±0,8 79,4±6,4
У середньому 4 11,0±0,8 65,0±9,9 9,8±0,6 85,5±10,2 8,9±1,3 84,9±3,9

Двопородні
114…116 28 11,5±0,2 70,4±4,1 9,7±0,3 83,1±3,7 8,8±0,5 85,4±1,8

117 і більше 20 11,3±0,4 65,4±4,4 9,5±0,3 74,4±4,4 7,8±0,4 83,0±1,9
У середньому 48 11,4±0,2 68,3±2,9 9,5±0,2 79,5±2,8 8,4±0,3 84,0±1,3

Чистопородний батько × помісна мати
114…116 15 11,9±0,3 74,0±4,1 10,3±0,2 86,7±5,2 8,5±0,6 87,5±2,5

117 і більше 7 11,6±0,5 70,6±5,2 10,0±0,6 88,6±7,9 9,2±1,2 86,5±4,2
У середньому 22 11,8±0,2 72,9±3,1 10,2±0,2 87,3±4,2 8,7±0,5 87,2±2,0

Разом 74 11,5±0,2 69,5±2,2 9,8±0,2 82,1±2,2 8,5±0,3 85,0±1,0

У  групі  чистопородних  свиноматок  кращу  багатоплідність
(12,0 гол.) молочність (79,5 кг), масу гнізда за відлучення (100 кг), масу
одного поросяти за відлучення (10,6 кг) мали свиноматку із тривалістю
поросності 117 днів і більше. Найбільшу кількість поросят за відлучення
(10,0 голів) і збереженість поросят (90,4%) у цій групі була у свиноматок,
поросність яких була в межах 114…116 днів.

 Серед  двопородних  свиноматок  кращі  репродуктивні  якості
характерні для тварин, поросність яких тривала 114…116 днів, порівняно
із свиноматками із тривалістю поросності 117 днів і більше.

У групі свиноматок із генотипом чистопородний батько × помісна
мати  вищу  багатоплідність  (11,9  гол.),  молочність  (74,0  кг),  кількість
поросят  за  відлучення  (10,3  голови)  та  збереженість  (87,5%)  мали
свиноматки,  поросність  яких  коливалася  в  межах 114…116 днів.  Вища
маса гнізда за відлучення у даній групі (88,6 кг) та маса одного поросяти
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(9,2  кг)  характерні  для  свиноматок із  тривалістю поросності  117 днів  і
більше.  Вірогідної різниці  за репродуктивними якостями свиноматок за
другий опорос не встановлено. 

Під час аналізу репродуктивних якостей свиноматок за оціночними
індексами у групі чистопородних свиноматок кращі результати одержані
для свиноматок, тривалість поросності яких становила 117 днів і більше:
КПВЯ – 118,4 бали, СІВЯС – 107,4 бали (табл. 4).

Таблиця 4
Показник КПВЯ та індекс СІВЯС залежно від генотипу свиноматок

і тривалості поросності за другий опорос
Тривалість

поросності, дн.
Свиноматок, 

гол.
КПВЯ СІВЯС

Чистопородні
114…116 2 94,7±0,5 82,5±0,5

117 і більше 2 118,4±5,8 107,4±11,3
У середньому 4 106,5±8,1 94,9±9,1

Двопородні
114…116 28 108,4±3,3 99,8±2,6

117 і більше 20 100,5± 4,2 97,5±3,5
У середньому 48 105,1±2,6 98,9±2,0

Чистопородний батько × помісна мати
114…116 15 116,7±2,6 104,0±2,7

117 і більше 7 114,0±3,2 102,1±3,5
У середньому 22 115,9±2,0** 103,5±2,1

Разом 74 108,4±1,9 100,0±1,5

Серед  двопородних  свиноматок  та  свиноматок  із  генотипом
чистопородний батько×помісна мати вищі значення показника КПВЯ та
індексу  СІВЯС  мали  тварини  із  тривалістю  поросності  114–116  днів:
КПВЯ – 108,4 та 116,7 балів, СІВЯС – 99,8 та 104,0 балів, відповідно.

У  середньому  кращий  комплексний  показник  відтворювальних
якостей (КПВЯ) характерний для свиноматок із генотипом чистопородний
батько × помісна мати – 115,9 бали (р<0,01), що вірогідно переважає інші
дослідні  групи.  За  індексом  СІВЯС  серед  досліджуваних  генотипів
свиноматок за другий опорос вірогідної різниці не встановлено.

Кореляційний зв’язок між біологічними ознаками може мати різну
вираженість:  від  повної  незалежності  до  дуже  високого  ступеня.  У
практичній селекції обчислюють коефіцієнт кореляції, який визначає силу
і  напрям  додатної  та  від’ємної  дії,  обумовленої  як  генотипними,  так  і
середовищними факторами [4]. 

Проведені дослідження показують, що між тривалістю поросності і
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репродуктивними  якостями  свиноматок  є  як  додатній,  так  і  від’ємний
зв’язок (табл. 5). 

Таблиця 5
Зв’язок тривалості поросності свиноматок 

з їх репродуктивними якостями, r±mr

Показники: Чистопородні Двохпородні
Чистопородний

батько × помісна
мати

Багатоплідність, гол. –0,04±0,016* –0,01±0,012 –0,01±0,018
Молочність, кг +0,12±0,016*** +0,18±0,012*** +0,10±0,018***
За відлучення:
кількість поросят, 
гол.

–0,14±0,016*** –0,05±0,012*** –0,18±0,018***

маса гнізда, кг +0,20±0,016*** +0,07±0,012*** +0,20±0,018***
маса одного 
поросяти, кг

+0,26±0,016*** +0,06±0,012*** +0,27±0,017***

Збереженість, % –0,07±0,016*** –0,01±0,012 –0,20±0,018***

Додатній,  слабкий  за  силою  кореляційний  зв'язок  виявлено  між
тривалістю поросності  та  молочністю (r=+0,10…+0,18,  р<0,001),  масою
гнізда за відлучення (r=+0,07…+0,20, р<0,001) і масою одного поросяти за
відлучення  (r=+0,06…+0,27,  р<0,001);  від’ємний  і  слабкий  за  силою
зв’язок – між тривалістю поросності та багатоплідністю (r= –0,01…–0,04),
кількістю поросят за відлучення (r= –0,05…–0,18) і збереженістю поросят
(r= –0,01…–0,20).

У всіх випадках вірогідна кореляція характерна для чистопородних
свиноматок  (р<0,001–0,05).  Найвище  значення  коефіцієнта  кореляції
характерне для свиноматок із генотипом чистопородний батько × помісна
мати між поросністю і масою одного поросяти за відлучення (r= +0,26;
r= +0,27 р<0,001). Невірогідна кореляція спостерігається між тривалістю
поросності та багатоплідністю у двопородних свиноматок та свиноматок
із  генотипом чистопородний батько  ×  помісна  мати та  між тривалістю
поросності і збереженістю поросят у двопородних свиноматок. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
1.  У  стаді  ПраТ  «ПК  Поділля»  виявлено  відмінності  між

репродуктивними  якостями  свиноматок залежно  від  їх  генотипу  та
тривалості поросності. 

2.  У  середньому  свиноматки  із  тривалістю  поросності  114…116
днів  мали  вищі  показники  багатоплідності,  кількості  поросят  за
відлучення та їх збереженості; свиноматки із тривалістю поросності 117
днів  і  більше  характеризувалися  вищими  значеннями  молочності,  маси
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гнізда та одного поросяти за відлучення, незалежно від генотипу і номеру
опоросу.

3.  Вищі значення показника КПВЯ та індексу СІВЯС за першого
опоросу характерні для свиноматок із тривалістю поросності 117 днів і
більше,  незалежно  від  генотипу.  За  другого  опоросу  чистопородні
свиноматки мали вищі значення КПВЯ і СІВЯС за тривалості поросності
поросності  117  днів  і  більше,  двохпородні  свиноматки  і  свиноматки із
генотипом чистопородний батько × помісна мати – 114…116 днів.

4. Встановлено, що між тривалістю поросності і репродуктивними
якостями  свиноматок  існує  як  додатній  (між  тривалістю  поросності  і
молочністю  (r=+0,10…+0,18,  р<0,001),  масою  гнізда  за  відлучення
(r=+0,07…+0,20,  р<0,001),  масою  одного  поросяти  за  відлучення
(r=+0,06…+0,27, р<0,001), так і від’ємний (між тривалістю поросності та
багатоплідністю  (r=  –0,01…–0,04),  кількістю  поросят  за  відлучення
(r= –0,05…–0,18), збереженістю поросят (r= –0,01…–0,20) зв’язок.

У  подальшому  планується  дослідити  вплив  досліджуваних
генотипів свиноматок на відгодівельні якості отриманого молодняка.
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Н. А.  Пиотрович Репродуктивные  качества  свиноматок  разных
генотипов в зависимости от продолжительности супоросности.  

Приведены  результаты  исследований  по  изучению  репродуктивных
качеств  чистопородных,  двухпородных  свиноматок  и  свиноматок  с  генотипом
чистопородный отец × помесная мать в зависимости от продолжительности
супоросности  (114−116  дней  и  117  дней).  Между  продолжительностью
супоросности  и  репродуктивными  качествами  свиноматок  выявлена  как
положительная,  так  и  отрицательная  связь:  положительная  −  между
продолжительностью  супоросности  и  молочностью  (r  =  +0,10...+0,18),  массой
гнезда при отъеме (r = +0,07 ... +0,20), массой одного поросенка при отъеме (r =
+0,06...+0,27);  отрицательная  −  между  продолжительностью  супоросности  и
многоплодием (r  = −0,01...−0,04),  количеством поросят при отъеме (r  = −0,05...
−0,18) и сохранностью поросят (r = −0,01...−0,20).

Ключевые слова: супоросность,  репродуктивные качества свиноматок,
комплексный  показатель  воспроизводительных  качеств  (КПВЯ),  селекционный
индекс воспроизводительных качеств свиноматок (СІВЯС), корреляция,

N. Piotrovich. Reproductive traits of sows of different genotypes depending
on the duration of gestation.

The results of  studies on the reproductive qualities of  the purebred, two-breed
sows and sows with  genotype purebred father  ×  crossbred mother  depending on the
duration of gestation (114-116 days and 117 days) are given. Between the duration of
gestation and reproductive traits of sows revealed both positive and negative correlation:
positive – between length of gestation and milkiness (r = +0,10...+0,18), weight nests at
weaning (r = +0,07 ... +0,20), weight of one piglet at weaning (r = +0,06...+0,27); negative
– between duration of pregnancy and multiple pregnancy (r = -0,01...-0,04), number of
piglets at weaning (r = to -0.05... -0,18) and preservation of piglets (r = -0,01 to -0.20).

Key words: gestation, reproductive traits of sows, complex index of reproductive
qualities (CIRQ), selection index reproductive qualities of sows (SIRQS), correlation.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам ВАК і
мають  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 опирається автор, виділення невирішених раніше
частин  загальної  проблеми,  яким  присвячується  дана  стаття;
формулювання  цілей  статті  (постановка  завдання);  виклад  основного
матеріалу  дослідження  з  повним обґрунтуванням наукових  результатів;
висновки  з  даного  дослідження  і  перспективи  подальших  розвідок  у
даному напрямку.

Подається  примірник  тексту  статті,  підписаний  авторами,
надрукований на  папері  форматом А4,  а  також електронний варіант на
CD-ROM. Обов’язково подається:  рецензія доктора наук;  квитанція про
оплату, відомості про автора.

На  диску повинен  бути  1 файл  з  текстом  статті,  названий
прізвищем  автора  (Стаття_Прізвище),  файл  з  розширеною  англійською
анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графіками тощо.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм,
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті  необхідно  готувати  за  допомогою  текстового  редактора
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,5,
розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відбивати її
зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід
уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі
питання…»,  «Проблеми…»,  «Шляхи…»,  в  яких  не  відбито  достатньою
мірою суть проблеми.

Анотації (українською,  російською  та  англійською)  набирати
курсивом  12 кеглем.  Виклад  матеріалу  в  анотації  має  бути  стислим  і
точним  (близько  50 слів).  Слід  застосовувати  синтаксичні  конструкції
безособового  речення,  наприклад:  «Досліджено…»,  «Розглянуто…»,
«Установлено…»  (наприклад,  «Досліджено  генетичні  мінливості…
Отримано задовільні результати…»).

Крім того, з метою формування англомовної веб-сторінки журналу
відповідно  до  вимог  МОНмолодьспорту  України  (Наказ  № 1111  від
17.10.2012 р.) подані  авторами  статті  повинні  супроводжуватися
розширеною англомовною анотацією, поданою окремим документом.
Анотація повинна містити 250-300 слів, об’єднаних у логічні речення (що
еквівалентно одній сторінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).
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Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та ключові
слова англійською мовою (від  5 до 10 слів).  Треба надати професійний
переклад анотації  статті  англійською мовою (завірений печаткою бюро
перекладів або відділу кадрів підпис  викладача кафедри іноземних мов
вашого  ВНЗ).  Бажано  надати  цю  розширену  анотацію  українською
(російською) мовою.

Анотація  англійською  мовою  повинна  бути  структурованою
(слідувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити
загальних  слів);  оригінальною (не  може  бути калькою російськомовної
анотації);  змістовною (відображати основний зміст  статті  та  результати
досліджень).

Посилання в  тексті  подавати  тільки  у  квадратних  дужках,
наприклад  [1],  [1,  6].  Посилання  на  конкретні  сторінки  наводити після
номера джерела,  потім через кому сторінку (маленьке с.),  далі  її  номер
(наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Вісника
й обов’язково супроводжувати їх  посиланнями на  джерело і  конкретну
сторінку.

Не  робити  посторінкових  посилань,  а  подавати  їх  у  дужках
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки
мають супроводжуватися підрисунковими підписами,  а  таблиці  повинні
мати заголовки.

Рисунки виконувати  у  редакторі  Мicrosoft  Word  за  допомогою
функції  «Створити  рисунок»,  а  не  виконувати  рисунок  поверх  тексту.
Написи  на  рисунках  виконувати  засобами  Microsoft  Word  з  тим,  щоб
редактор мав  можливість  зробити в  них  необхідні  виправлення.  У разі
використання інших програм для створення рисунків надавати редакції на
кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – uncompressed)
або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати  у  редакторі  Мicrosoft  Word  за  допомогою
функції  «Додати таблицю».  Кожна таблиця повинна займати не більше
одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш ніж
12 кегль.

Формули у  статтях  по  всьому  тексту  набирати  у  формульному
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори  мають  дотримуватися  правильної  галузевої  термінології
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між  цифрами  й  назвами  одиниць  (грошових,  метричних  тощо)

ставити нерозривний пробіл.
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Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочення
млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому
згадуванні.

Література,  що  приводиться  наприкінці  публікації,  повинна
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й бути
оформлена  відповідно  до  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  Номер  у  списку
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список  використаних  джерел  повинен  містити  не  менше
10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не
більше 30%.

Обов’язкова  наявність  списку  літератури  англійською мовою (не
виключає  списку  літератури  мовою  статті).  Літературу  не  обов’язково
перекладати  англійською  мовою.  Її  можна  транслітерувати.  Офіційна
транслітерація  українського  алфавіту  латиницею  регламентується
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  27  січня  2010  р.  №  55.
Офіційний трансліт онлайн –  http://translit.kh.ua/?passport.  Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

Редакційна  колегія  залишає за  собою  право  на  редакційні
виправлення.
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