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УДК 635.1:637.351

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ НА НАСІННЄВУ 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО

В. І. Ратошнюк, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут сільського господарства Полісся НААН

Досліджено вплив норм висіву насіння та умов мінерального 
живлення на урожайність та насіннєву продуктивність люпину вузь-
колистого. Установлено, що максимальна продуктивність рослин лю-
пину вузьколистого сорту Олімп формувалася на варіантах досліду, 
де висівали 1,8 млн шт. га схожих насінин і застосовували мінеральні 
добрива у нормі N30Р60К90 в поєднанні з двома позакореневими під-
живленнями Новалон Фоліаром у фазі бутонізації і початку наливання 
насіння.

Ключові слова: люпин вузьколистий, норма висіву, мінеральне 
живлення, урожайність, насіннєва продуктивність.

Постановка проблеми. У сучасних умовах аграрного ви-
робництва України поряд із традиційними зернобобовими 
культурами (соя, горох та інші) у збільшенні виробництва ви-
сокобілкових та збалансованих за амінокислотним складом 
кормів важливе значення має люпин вузьколистий.

У нині існуючих технологічних процесах вагома роль у ви-
рощуванні люпину вузьколистого належить сорту та пошуку 
шляхів забезпечення максимальної реалізації його генетичного 
потенціалу. Встановлено, що реалізація генетичного потенціа-
лу сучасних сортів люпину вузьколистого значною мірою за-
лежить від технологічних прийомів вирощування [1]. Значна 
кількість результатів досліджень впливу різних технологічних 
прийомів на продуктивність люпину свідчить про необхід-
ність врахування агрометеорологічних особливостей регіону 
вирощування. Науково обгрунтований підхід для одержання 
максимальної продуктивності люпину полягає в необхіднос-
ті застосування цілого комплексу елементів технології виро-
щування відповідно до біологічних особливостей культури та 
грунтово-кліматичних умов регіону вирощування [2].

Вважається, що для максимальної реалізації біологічно-
го потенціалу люпину особливу увагу слід приділяти системі 
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застосування добрив. Проте, питання про норми та строки 
внесення мінеральних добрив при вирощуванні нових сортів 
люпину вузьколистого в конкретних грунтово-кліматичних 
умовах України є недостатньо вивченими та потребують про-
ведення досліджень.

Власне тому, дослідження залежностей формування уро-
жайності та якості зерна нових сортів люпину вузьколистого 
залежно від норм та строків внесення мінеральних добрив на 
дерново-підзолистих грунтах в умовах центрального Полісся 
України є важливою науковою проблемою.

Методика та об’єкт дослідження. Дослідження прово-
дили у 2011-2013 рр. на дослідному полі Інституту сільського 
господарства Полісся НААН на дерново-середньопідзолистому 
супіщаному ґрунті з вмістом в орному шарі (0-22 см) гумусу – 
1,05-1,1%, загального азоту – 0,055-0,06%, рухомого фосфо-
ру – 6-8 та обмінного калію – 7-9 мг на 100 г ґрунту, рН – 5,7-6, 
з використанням методичних підходів, які викладені в [7, 8] 
та відповідають вимогам ТУ і ДСТУ.

Об’єктом дослідження є: процес виробництва насіння но-
вих сортів люпину вузьколистого, а також методів його при-
скореного розмноження в умовах Полісся України; процес 
інтенсифікації виробництва зерна та насіння досліджуваної 
культури в Поліссі з урахуванням агробіологічних особливостей 
вирощування; фізіолого-онтогенетичний процес формування 
й реалізації потенціалу продуктивності люпину вузьколистого 
залежно від дії факторів інтенсифікації.

Предмет дослідження: теоретичні та методологічні основи 
оптимізації розміщення виробництва люпину вузьколистого в 
ґрунтово-кліматичній зоні Полісся України; районовані сорти 
люпину вузьколистого; окремі елементи, блоки та моделі тех-
нологій вирощування досліджуваної культури.

Методи досліджень: 1) польовий; 2) лабораторні: а) мор-
фологічні; б) фізичні; 3) математичні методи: дисперсійний, 
регресійний; 4) порівняльно-розрахунковий.

Результати та їх обговорення. Структура врожаю – це 
співвідношення між основними елементами врожайності: зер-
ном і соломою, надземною частиною та кореневою системою 
і т. п. Рівень врожаю сільськогосподарських культур залежить 
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від кількості рослин на одиниці площі, бобів на рослині, насі-
нин в бобі і маси насіння.

Важливо відмітити, що урожай є інтегруючим показником 
різних впливів певних чинників на рослину протягом вегета-
ційного періоду. Внаслідок цього, урожай як підсумковий по-
казник не дає можливості повністю виявити сутності причин, 
що обумовили протягом вегетації рослин формування певної 
величини окремих компонентів врожайності. Так, мінеральні 
добрива впливають на розміри рослин, темпи росту, габітус, 
морфологічні зміни окремих органів і, в кінцевому результаті, 
на урожайність. У зв’язку з цим, виникає необхідність облі-
ку даних показників, що забезпечує отримання більш повної 
інформації про задоволення потреб рослин в елементах міне-
рального живлення і є основою для розроблення та обґрунту-
вання технологічних прийомів вирощування, спрямованих на 
підвищення врожайності [3].

Формування врожаю є складною сукупністю численних 
фізіолого-біохімічних процесів життєдіяльності рослинного ор-
ганізму, на інтенсивність проходження яких впливає чимала 
кількість різних факторів [5]. Величина врожайності сільсько-
господарських культур залежить від грунтово-кліматичних 
умов вирощування, особливостей біології культури, техноло-
гічних прийомів виробництва продукції рослинництва та ін-
ших чинників [6].

Результати досліджень 2011-2013 рр. свідчать про значний 
вплив досліджуваних норм та строків внесення мінеральних 
добрив на рівень врожайності зерна люпину вузьколистого і ви-
хід насіння з одиниці площі. На підставі результатів досліджень 
наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення задачі, 
що виявляється у з’ясуванні основних закономірностей фор-
мування урожаю зерна та виходу насіння люпину вузьколис-
того, ефективних методів управління продуктивним процесом 
та якісними показниками продукції. Задача вирішена шляхом 
розроблення технології вирощування даної культури для збіль-
шення виробництва зерна, враховуючи еколого-географічне 
розміщення її в різних ґрунтово-кліматичних зонах України.

Дослідженнями, в яких вивчали елементи сортової техно-
логії вирощування новоствореного сорту люпину вузьколистого 
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Олімп залежно від умов мінерального живлення при виробни-
цтві базового насіння і зернофуражу, встановлено, що:

 - норми мінеральних добрив та позакореневі підживлен-
ня Новалон Фоліаром несуттєво впливали на тривалість таких 
міжфазних періодів люпину вузьколистого як сівба – повні 
сходи, повні сходи – бутонізація, бутонізація – повне цвітіння, 
повне цвітіння – початок наливання насіння;

 - внесення в основне удобрення N60Р60К90 та проведення 
двох позакореневих підживлень Новалон Фоліаром забезпечує 
формування максимальних показників площі листкової по-
верхні впродовж вегетаційного періоду люпину вузьколистого 
сорту Олімп – 39,55 тис. м2/га при нормі висіву 1,8 млн шт./га
насінин;

 - внесення в основне удобрення Р60К90 та проведення двох 
позакореневих підживлень Новалон Фоліаром забезпечує фор-
мування максимальних показників кількості бульбочок (за-
гальних і активних) впродовж вегетаційного періоду люпину 
вузьколистого сорту Олімп – 32,04 і 21,91 шт./рослину при 
нормі висіву 1,8 млн шт. га насінин;

 - найбільш сприятливі умови мінерального живлення 
для формування максимальної маси загальних та активних 
бульбочок протягом вегетаційного періоду у люпину вузько-
листого сорту Олімп створюються при внесенні фосфорно-ка-
лійних добрив дозою Р60К90 та проведенні двох позакореневих
підживлень;

 - застосування середніх (N30) та підвищених (N60) доз азотних 
добрив спричиняло зменшення загальних і активних показни-
ків кількості та маси бульбочок у рослин люпину вузьколистого.

Формування господарсько-цінної частини врожаю у зер-
нобобових культур – більш складний процес, ніж у інших сіль-
ськогосподарських культур, зокрема – зернових. Це пов’язано 
з незначною можливістю регулювання кількості продуктивних 
стебел, із поступовою і тривалою диференціацією генератив-
них органів, особливо суттєвою залежністю їх розвитку від ме-
теорологічних чинників.

Основними елементами індивідуальної продуктивності 
зернобобових культур є: кількість рослин на одиниці площі; 
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кількість бобів на одній рослині; кількість насінин в одному 
бобі; маса насіння (маса 1000 насінин) [4].

Нами встановлено, що показники індивідуальної продук-
тивності рослин люпину вузьколистого залежали від сортових 
особливостей та досліджуваних чинників (табл.). Внесення 
середніх (30 кг/га) та підвищених (60 кг/га) доз азотних до-
брив на фоні фосфорно-калійних (Р60К90) та проведення по-
закореневих підживлень Новалон Фоліаром сприяло істотному 
підвищенню індивідуальної продуктивності сорту люпину 
вузьколистого Олімп. Найбільш сприятливі умови мінерально-
го живлення для формування максимальних показників інди-
відуальної продуктивності рослин сорту люпину вузьколистого 
Олімп створюються при внесенні мінеральних добрив N30Р60К90 
та проведенні двох позакореневих підживлень Новалон Фоліа-
ром у фазі бутонізації та початку наливання насіння.

Максимальна індивідуальна продуктивність рослин люпи-
ну вузьколистого сорту Олімп формувалася на варіантах дослі-
ду, де висівали 1,8 млн шт./га схожих насінин і застосовували 
мінеральні добрива дозою N30Р60К90 в поєднанні з двома поза-
кореневими підживленнями.

Найбільшу висоту рослин, яка залежала від генотипових 
ознак сортів та норми висіву насіння і коливалася в межах 
65,9-69,0 см у сорту Олімп, відмічено у фазі наливання насін-
ня на ділянках досліду, де застосовували мінеральні добрива 
у нормі N30Р60К90 та проводили два позакореневі підживлен-
ня Новалон Фоліаром у фазі бутонізації й початку наливання 
насіння. При цьому, біометричні показники розвитку рослин 
були такими: довжина стебла 65,9 см, кількість бобів на оди-
ниці площі – 320,5 шт./м2, кількість насінин в бобику – 6,7 шт., 
загальна кількість насінин на одиниці площі – 2147,1 шт./м2, 
маса 1000 насінин – 134,6 г. На ділянках досліду, де не вносили 
мінеральні добрива, величини показників індивідуальної про-
дуктивності мали мінімальні абсолютні значення, і відповідно 
становили: довжина стебла 45,9 см, кількість бобів на одиниці 
площі – 340,8 шт./м2, кількість насінин в бобику – 4,6 шт., за-
гальна кількість насінин на одиниці площі – 1567,9 шт./м2, 
маса 1000 насінин – 128,2 г.
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Таблица
Формування індивідуальної продуктивності рослин 
люпину вузьколистого сорту Олімп залежно від 
впливу норм висіву насіння та умов мінерального 

живлення (в середньому за 2011-2013 рр.)

Підживлення

1 0,6 млн 
шт. га

Без добрив
Без підживлення 13,7 12,3 135,5 264

1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 14,4 12,9 136,3 256
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 14,9 13,4 137,1 268

Р60К90

Без підживлення 15,4 13,9 136,6 125
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 16,4 14,7 138,0 129
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 17,2 15,4 140,2 140

N30Р60К90

Без підживлення 17,0 15,3 139,0 129
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 18,7 16,8 140,1 142
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 19,6 17,7 142,2 155

N60Р60К90

Без підживлення 16,7 15,0 138,5 109
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 17,8 16,0 139,6 114
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 19,1 17,1 141,7 130

2 0,9 млн 
шт. га

Без добрив
Без підживлення 17,8 16,0 133,0 302

1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 18,8 16,9 133,8 299
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 19,4 17,5 134,6 313

Р60К90

Без підживлення 20,1 18,0 134,0 167
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 21,3 19,2 135,5 173
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 22,4 20,1 137,7 186

N30Р60К90

Без підживлення 22,1 19,8 136,4 173
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 24,3 21,8 137,5 189
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 25,5 23,0 139,6 205

N60Р60К90

Без підживлення 21,7 19,5 135,9 150
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 23,1 20,7 137,0 158
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 24,8 22,3 139,0 177

3 1,2 млн 
шт. га

Без добрив
Без підживлення 19,1 17,2 130,2 276

1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 20,2 18,2 131,0 276
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 20,9 18,8 131,8 288

Р60К90

Без підживлення 21,5 19,3 131,2 163
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 22,9 20,6 132,7 170
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 24,0 21,6 134,8 184

N30Р60К90

Без підживлення 23,7 21,3 133,6 171
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 26,0 23,4 134,7 188
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 27,4 24,7 136,7 203

N60Р60К90

Без підживлення 23,3 20,9 133,1 150
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 24,7 22,3 134,2 158
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 26,6 23,9 136,1 176

4 1,8 млн 
шт. га

Без добрив
Без підживлення 20,1 18,1 128,2 215

1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 21,3 19,2 129,0 219
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 22,0 19,8 129,7 229

Р60К90

Без підживлення 22,7 20,5 129,2 140
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 24,2 21,7 130,6 147
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 25,3 22,8 132,7 159

N30Р60К90

Без підживлення 25,0 22,5 131,5 149
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 27,5 24,7 132,6 166
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 28,9 26,0 134,6 180

N60Р60К90

Без підживлення 24,6 22,2 131,0 132
1П – 10-45-15+0,5MgO+МЕ 26,2 23,6 132,1 141
2П – 9-12-40+0,5MgO+МЕ 28,1 25,3 134,1 157
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При вивченні особливостей формування продуктивності 
люпину вузьколистого на зерно та насіння, як одного з фак-
торів інтенсифікації виробництва, встановлено, що урожай 
зернової маси новоствореного сорту Олімп зернофуражного 
напряму використання, змінювався залежно від норми висіву 
посівного матеріалу на одиниці площі. Найбільшу урожайність 
зернової маси у сорту Олімп (18,3-33,9 ц/га) в умовах окремих 
звітних років та в середньому за період досліджень, а також 
вихід насіння (16,5-30,5 ц/га) з одиниці площі в чистому посіві 
люпину вузьколистого, що залежала від норми висіву насіння, 
було одержано на варіанті з висівом 1,8 млн шт./га насінин 
зазначеної культури. По мірі зменшення норми висіву насіння 
з 1,8 до 0,6 млн шт./га, урожайність, а відповідно і вихід на-
сіння з одиниці площі зменшувалися на 18-34%.

Крім того, дослідженнями формування зернової продук-
тивності встановлено, що на величину врожаю люпину вузько-
листого, крім норм висіву насіння на гектар посіву, важливий 
вплив мали умови мінерального живлення та запровадження 
позакореневих підживлень Новалон Фоліаром у різні фази роз-
витку основної культури.

Максимальна продуктивність рослин люпину вузьколисто-
го сорту Олімп формувалася на варіантах досліду, де висіва-
ли 1,8 млн шт. га схожих насінин і застосовували мінеральні 
добрива дозою N30Р60К90 в поєднанні з двома позакореневими 
підживленнями. Застосування зазначених технологічних при-
йомів вирощування люпину вузьколистого забезпечили такі 
показники індивідуальної продуктивності вказаного сорту: 
урожайність зерна по роках досліджень коливалась в межах 
25,5-33,6 ц/га та в середньому за 2011-2013 рр. становила 
28,9 ц/га; насіннєва продуктивність перебувала на рівні 23,0-
30,5 ц/га і в середньому складала 26,0 ц/га. Таку норму висіву 
насіння можна рекомендувати господарствам, які спеціалізу-
ються на вирощуванні люпину вузьколистого на зернофураж 
або ж для виробництва зеленої маси на зелений корм з метою 
приготування різних типів кормів для відгодівлі ВРХ.

Внесення мінеральних добрив N60Р60К90 та проведення 
двох позакореневих підживлень при вирощуванні люпину 
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вузьколистого на зерно сорту Олімп сприяло формуванню 
максимальних показників виходу валової та обмінної енергії.

Застосування азотних добрив дозою 30 та 60 кг/га на 
фоні фосфорно-калійних (Р60К90) та проведення двох позако-
реневих підживлень Новалон Фоліаром у технологічному про-
цесі вирощування люпину вузьколистого потребують значних 
енергетичних затрат. Тому, внесення мінеральних добрив 
N30Р60К90 та N60Р60К90 в поєднанні із двома позакореневими під-
живленнями Новалон Фоліаром є високоенергетичними техно-
логічними прийомами підвищення урожайності зерна люпину 
вузьколистого.

Найвищий рівень рентабельності виробництва має сорт 
Олімп (302%), який залежить від норм висіву насіння люпину 
вузьколистого, отриманого на варіанті з висівом 0,9 млн шт./га
без застосування мінерального живлення. Затрати на вироб-
ництво одиниці продукції при цьому складали 2784,0 грн, а 
дохід – 8416,0 грн у розрахунку на 1 га. На ділянках із застосу-
ванням мінерального живлення рентабельність виробництва 
знизилася до 173-205%. Застосування даної норми висіву 
на фоні внесення мінеральних добрив N30Р60К90 в поєднанні 
із двома позакореневими підживленнями Новалон Фоліаром 
можна рекомендувати для посіву елітно-насінницьким госпо-
дарствам з метою виробництва насіння.

Отже, найкращі умови мінерального живлення для фор-
мування найвищої індивідуальної продуктивності рослин лю-
пину вузьколистого сорту Олімп створюються при внесенні 
мінеральних добрив в основне удобрення N30Р60К90.

Слід відмітити, що поліпшення умов мінерального жив-
лення рослин у критичні періоди росту та розвитку шляхом 
проведення позакореневих підживлень Новалон Фоліаром при 
різних дозах внесення мінеральних добрив в основне удобрен-
ня позитивно впливали на індивідуальну продуктивність лю-
пину вузьколистого, зокрема сприяли підвищенню кількості 
бобів на одній рослині, масі 1000 насінин і масі насіння з од-
нієї рослини.

Висновки. За результатами досліджень можна зробити ви-
сновок, що найбільш сприятливі умови мінерального живлення 
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для формування максимальних показників індивідуальної 
продуктивності рослин сортів люпину вузьколистого Олімп 
створюються при внесенні мінеральних добрив N30Р60К90 та 
проведенні двох позакореневих підживлень Новалон Фоліаром 
у фазі бутонізації і початку наливання насіння.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають ви-

могам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка 
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими 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; форму-
лювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових ре-
зультатів; висновки з даного дослідження і перспективи подаль-
ших 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 ан-
глійською 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 редак-
тора Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, 
через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекват-
но відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної науко-
вої 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) на-
бирати 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, 
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«Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні ре-
зультати…»).

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 мо-
вою (завірений печаткою бюро перекладів або відділу кадрів 
підпис викладача кафедри іноземних мов вашого ВНЗ). Бажа-
но надати цю розширену анотацію українською (російською) 
мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурова-
ною (слідувати логіці опису результатів у статті), інформатив-
ною (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 дуж-
ках, 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 мо-
вою Вісника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на 
джерело і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дуж-
ках безпосередньо в тексті.

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

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомо-
гою 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 створен-
ня рисунків надавати редакції на кожний рисунок окремий файл 
фотмату TIFF (незжатий – uncompressed) або формату JPG (най-
кращої якості – best quality).
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Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допо-
могою функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна за-
ймати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES 
тексту таблиці не менш ніж 12 кегль.

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

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термі-
нології (див. держстандарти).

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

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також 

скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писа-
ти без крапки.

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

Література, що приводиться наприкінці публікації, пови-
нна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті 
статті й бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Но-
мер 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. Само-
цитування – не більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мо-
вою (не виключає списку літератури мовою статті). Літерату-
ру не обов'язково перекладати англійською мовою. Її можна 
транслітерувати. Офіційна транслітерація українського алфа-
віту латиницею регламентується постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіційний трансліт 
онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація росій-
ського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

http://translit.kh.ua/?passport
http://www.translitor.net/
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