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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
В КОНТЕКСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ РУХУ 
ЗАПАСІВ ПІД ЧАС СІВБИ ЯРИХ КУЛЬТУР

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Т. П. Федяніна, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто порядок документування придбання та списання за-
пасів на сівбу ярих культур. Висвітлено галузеві особливості бух-
галтерського обліку витрат, пов’язаних з рухом запасів під час сівби 
ярих культур. Обґрунтовано порядок документального оформлення 
господарських операцій з оприбуткування та відпуску виробничих 
запасів у виробництво, проведення сільськогосподарських робіт, а 
саме – сівби ярих культур.

Ключові слова: облікова політика, документування, бухгалтер-
ський облік, запаси, ярі культури, виробництво, витрати.

Постановка проблеми. Виконання поставлених перед 
бухгалтерським обліком завдань із забезпечення зовнішніх 
користувачів інформацією про майновий та фінансовий стан 
підприємства вимагає встановлення загальновизначеної су-
купності принципів, методів і процедур, які використовують-
ся в бухгалтерському обліку при формуванні та відображенні 
інформації. Саме тому традиційно в українській практиці об-
ліковою політикою вважається документ, який обов’язково по-
винен бути наявний і в якому закріплено особливості й правила 
бухгалтерського обліку, зокрема галузеві особливості докумен-
тального оформлення руху запасів у сільськогосподарських 
підприємствах. Облікова політика суб’єкта господарювання 
є тим важливим засобом, завдяки якому існує можливість 
розумного поєднання нормативно-правового регулювання 
і власної ініціативи підприємства в питаннях організації та 
ведення первинного обліку. Зважаючи на вище викладене, з 
метою своєчасного одержання сходів, закладки потенціалу і 
формування пристойного врожаю необхідно враховувати всі 
особливості первинного обліку придбання та списання запасів 
при проведенні сівби ярих культур  задля мобілізації оборот-
них засобів в період сезонного дефіциту коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ню питання становлення та реалізації облікової політики під-
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приємств  приділяють особливу увагу у своїх працях багато 
вітчизняних науковців, а саме: Бутинець Ф. Ф., Карпушен-
ко М. Ю., Пушкар М. С., Ткаченко Н. М., Сопко В. В. та інші, і 
зарубіжних – Алборова Р. А., Кондракова Н. П., Хабарова Л. П. 
та багато інших. Віддаючи належне науковим напрацюван-
ням вчених, слід зазначити, що питання документального 
оформлення руху запасів у сільськогосподарських підприєм-
ствах, як наслідок застосування належної облікової політики, 
потребують подальшого наукового дослідження.

Метою нашого дослідження є висвітлення галузевих 
особливостей формування облікової політики сільськогоспо-
дарських підприємств як суб’єкта господарювання щодо на-
лежного документального оформлення придбання та списання 
запасів під час сівби ярих культур.

Виклад основного матеріалу. Чинна нормативно-право-
ва база щодо формування облікової політики вимагає від під-
приємств складних ґрунтовних знань економічних процесів, що 
відбуваються як на самому підприємстві, так і за його межами. 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) 
у багатьох випадках передбачають можливість вибору одного 
варіанта з декількох пропонованих методів і процедур, засто-
сування яких і визначає облікову політику [1]. Це, з одного 
боку, розширює права і можливості підприємства, а з іншого 
– підвищує ризик щодо кінцевих результатів його діяльності. 
Тож потрібна висока відповідальність конкретної посадової 
особи за прийняте управлінське рішення. Вибір слід робити 
зважено, із максимальним врахуванням усіх «за» й «проти» на 
користь того чи іншого варіанта.

Без сформованої належним чином облікової політики в 
сучасних умовах неможливо уявити собі роботу бухгалтерії 
та процес формування інформаційних ресурсів, які б давали 
якісну базу для прийняття управлінських рішень. Для визна-
чення облікової політики рекомендовано у розпорядчому до-
кументі про облікову політику зазначати:

— принципи, методи та процедури, які підприємство 
використовуватиме для ведення бухгалтерського обліку, 
складання та подання фінансової звітності та щодо яких нор-
мативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передба-
чено більш ніж один варіант;
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— попередні оцінки, які підприємство застосовуватиме з 
метою розподілу витрат між відповідними звітними періода-
ми [2].

Облікова політика повинна містити такі елементи, як: 
робочий план рахунків; форми первинних документів, необ-
хідних для оформлення  господарських операцій; форми до-
кументів для внутрішньої звітності; порядок проведення 
інвентаризації; методи оцінки активів і зобов`язань; правила 
документообігу і технологія обробки облікової інформації; інші 
рішення, необхідні для ведення бухгалтерського обліку, а та-
кож ухвалення відповідної податкової політики.

Формування облікової політики на підприємстві – дуже 
трудомісткий і відповідальний процес. Адже сільськогосподар-
ському підприємству не один рік доведеться працювати і вра-
ховувати свої активи і зобов’язання згідно з розробленою ним 
обліковою політикою. Це вимагає від суб’єкта господарювання 
більш зваженого підходу до розробки облікової політики, яка 
відповідала б специфіці його сезонної діяльності. У зв’язку з 
чим підприємства змушені розробляти власні положення, які 
вони повинні чітко обґрунтувати й аргументувати.

Складовою частиною організації обліку на підприємстві 
є перелік документів, що використовуються для первинного 
відображення господарських операцій, а також перелік облі-
кових регістрів, необхідних для накопичення і систематиза-
ції інформації. Облікова політика досліджуваних підприємств 
враховує такі важливі фактори, як: форму власності та органі-
заційно-правову структуру підприємства; вид економічної ді-
яльності, що зумовлює особливості та умови облікової роботи; 
параметри підприємства за обсягами діяльності номенклату-
ри продукції; чисельності працюючих; відносини з податко-
вою системою; наявність пільг та умови їх отримання; умови 
забезпечення підприємства ресурсами та умови реалізації 
готової продукції; матеріально-технічне забезпечення обліко-
во-аналітичної роботи підприємства та рівень забезпеченості 
кваліфікованими обліковими працівниками; умови організа-
ції та стимулювання праці.

На загальних підставах сільськогосподарське підприєм-
ство як суб’єкт господарювання має відображати господар-
ські операції в бухгалтерському обліку методом їх суцільного і 
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безперервного документування. Записи в облікових регістрах 
здійснюються на підставі первинних документів, складених 
за типовими або спеціалізованими формами, затвердженими 
відповідними державними органами [8].

При оформленні руху виробничих запасів (сировини, ма-
теріалів тощо), що використовуються для сівби ярих культур, 
сільськогосподарським підприємствам слід керуватися Мето-
дичними рекомендаціями щодо застосування спеціалізованих 
форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сіль-
ськогосподарських підприємствах [6]. Крім спеціалізованих 
форм, ці Методичні рекомендації передбачають можливість 
застосування форм, затверджених наказом Міністерством 
статистики України від 21.06.1996 р. № 193 [10].

У разі недоцільності застосування зазначених типових або 
спеціалізованих форм на сільськогосподарських підприєм-
ствах самостійно розробляють і виготовляють форми подібних 
документів з усіма необхідними реквізитами, що відповідає 
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансо-
ву звітність в Україні» [5].

Вважаємо за необхідне більш детально розглянути поря-
док організації документообігу як безпосередньої складової 
облікової політики підприємства будь-якої форми власності та 
господарювання. Для зручності інформацію про форми і по-
рядок документування фактів здійснення придбання запасів 
для сівби ярих культур наведемо в таблиці, на підставі даних 
якої можна складати графік документообігу безпосередньо 
для сівби ярих.

Основними документами, на підставі яких запаси над-
ходять на підприємство, є: рахунок, товарно-транспортна 
накладна, залізнична накладна тощо [4]. Такі документи є 
супровідними і містять відомості про найменування товарно-
матеріальних цінностей (далі – ТМЦ), їх кількість, ціну, вар-
тість, номер договору, найменування постачальника, його 
адресу, номер поточного рахунка тощо. Вищезазначені пер-
винні документи покликані підтверджувати факт здійснення 
господарської операції оприбуткування отриманих запасів на 
підприємство, порядок оформлення яких наведено у табл. 1.
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Таблиця 1
Порядок документального оформлення господарських 

операцій з оприбуткування запасів

Господарська 
операція, 
за якою 

оформляється 
документ

Наймену- 
вання 

документа

Створення документа
Обробка 

документа в 
бухгалтерії

Кількість 
примір-
ників

Відпові-
дальний за 
оформ-
лення

Строк 
вико-
нання

Хто 
підписує 
документ

Строк 
пода-
ння 

Хто 
подає

Приймання 
запасів, що 
надходять від 
постачаль- 
ників, у т.ч.:

Прибутко-
вий ордер

один МВО

у день 
над-
ход-
ження

МВО

щодня МВО

- приймання 
запасів, 
за якими 
виявлено 
кількісні 
та якісні 
розбіжності 
з даними 
супровідних 
документів

Акт про 
приймання 
матеріалів 
(прибутко-
вий ордер не 
виписуєть-

ся)

два
приймаль-
на комісія

члени 
приймаль-
ної комісії 
(затверд-
жується 
керівни-
ком)

- отримання 
запасів без 
супровідних 
документів

Надходження 
запасів з 
виробництва 
або придбання 
за готівку

Накладна 
(внутрішньо-
господар-
ського 

призначе-
ння)

два МВО МВО

Джерела: [6,10]

До галузевих особливостей документального оформлення 
запасів вважаємо за потрібне віднести той факт, що при їх 
оприбуткуванні на підставі первинних документів матеріаль-
но-відповідальна особа (далі – МВО) здійснює відповідні запи-
си в документах складського обліку:

— Картці складського обліку матеріалів, де ведеться кіль-
кісно-сортовий облік. При цьому на кожну номенклатурну по-
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зицію відкривають окрему картку, яку працівник бухгалтерії 
перевіряє не рідше одного разу на тиждень і підтверджує сво-
їм підписом факт приймання від МВО первинних документів 
про придбання і видачу ТМЦ;

— або в Книзі складського обліку, яку використовують 
для забезпечення збереження сільськогосподарської продукції 
та інших ТМЦ на складах, у коморах та інших місцях зберіган-
ня. Відкривається такий документ для кожного найменування 
матеріалу. 

З метою наочного відображення порядку документального 
оформлення господарських операцій із відпуску запасів у ви-
робництво скористаємося даними табл. 2.

Таблиця 2
Порядок документального оформлення господарських 

операцій відпуску запасів у виробництво

Господарська 
операція, 
за якою 

оформляється 
документ

Наймену- 
вання 

документа

Створення документа
Обробка 

документа в 
бухгалтерії

Кількість 
примір-
ників

Відпові-
дальний 
за оформ-
лення

Строк 
вико-
нання

Хто 
підписує 
документ

Строк 
пода-ння 

Хто 
по-
дає

Відпуск 
насіння, 
добрив 
та іншої 
сировини

Лімітно-
забірна картка 
на отримання 
матеріальних 
цінностей

два

МВО

протя-
гом 
місяця 
в міру 
відпу-
ску

МВО 
(затверд-
жується 
керівни-
ком)

після 
вико-
риста-

ння ліміту 
в кінці 
місяця

МВО

Відпуск 
запасних 
частин

Лімітно-
забірна картка 
на отримання 
запасних 
частин

два

Відпуск 
матеріалів 
понад 
встановлений 
ліміт або їх 
заміна

Акт-вимога 
на заміну 

(додатковий 
відпуск) 
матеріалів)

два
у день 
відпу-
ску

МВО

після 
видачі не 
обхід-
ного 
мате-
ріалу

Джерела: [6,10]

Інформацію про первинні документи, якими оформляєть-
ся списання витрачених на сівбу запасів, вважаємо за доціль-
не представити у табл. 3.
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Таблиця 3
Порядок документального оформлення 
господарських операцій проведення 

сільськогосподарських робіт (сівба ярих культур)

Господарська 
операція, 
за якою 

оформляється 
документ

Наймену- 
вання 

документа

Створення документа
Обробка 

документа в 
бухгалтерії

Кіль-
кість 
примір-
ників

Відпові-
дальний 
за оформ-
лення

Строк 
вико-
нання

Хто підписує 
документ

Строк 
пода-
ння 

Хто 
по-
дає

Списання 
насіння на 
сівбу

Акт витрати 
насіння і 
садивного 
матеріалу

два

керівник 
струк-
турного 
підроз-
ділу та/
або агро-
ном

протягом 
місяця 
у міру 
відпуску 
насіння

керівник 
структур-
ного 

підрозділу 
та агроном 
(затверд-
жується 
керівни-
ком)

після 
закін-
чення 
сівби 
в кінці 
міся-
ця

МВО

Списання 
мінеральних, 
органічних і 
бактеріальних 
добрив та 
засобів захисту 
рослин на сівбу

Акт про 
викорис-
тання міне-
ральних, 

органічних і 
бактеріаль-
них добрив 
та засобів 
захисту 
рослин 

протягом 
місяця 
у міру 
відпуску 
добрив та 
засобів 
захисту

Списання 
виробничого і 
господарського 
інвентарю, 
малоцінних і 
швидкозно-
шуваних 
предметів

Акт на 
списання 

виробничого 
і господарсь-

кого 
інвентарю

один
постій-
но діюча 
комісія

у день 
списання 
інвента-
рю

члени 
комісії, МВО 
(затверд-
жується 
керівни-
ком) 

щодня

Джерело: [10]

При формуванні облікової політики сільськогосподарсько-
го підприємства щодо документального оформлення руху за-
пасів обов’язково повинно бути передбачено ряд важливих 
моментів, а саме: 

— відпуск запасів у виробництво здійснюється в межах 
установлених лімітів. Насіння та добрива видаються відпо-
відно до плану сівби насіння і внесення добрив. Такий план 
складає, як правило, агроном у довільній формі, зазначаючи 
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в ньому площу висіву (внесення добрив) і норму висіву насін-
ня (внесення добрив) на одиницю площі;

— крім спеціалізованих форм лімітно-забірних карток, 
доцільно застосовувати типові форми документів, затвер-
джених Міністерством статистики України [10];

— при разовому відпуску запасів необхідно оформляти 
тільки накладну (внутрішньогосподарського призначення) 
без використання лімітно-забірних карток;

— наведене вище документування відпуску запасів у ви-
робництво, по суті, є оформленням їх переміщення від однієї 
МВО до іншої. Такі операції повинні бути відображені корес-
понденцією відповідних субрахунків (за місцями зберігання 
запасів) у рамках одного і того ж рахунка бухгалтерського 
обліку.

Крім зазначених у табл.3 первинних документах, при 
проведенні будь-яких сільськогосподарських робіт, у яких 
задіяна сільськогосподарська техніка, як підтверджувальні 
документи доцільно також використовувати первинні доку-
менти, затверджені наказом Міністерства сільського госпо-
дарства СРСР від 24.11.1972 р. № 269-2:

— Обліковий лист тракториста-машиніста – для тракторів 
та інших самохідних шасі і механізмів, що беруть участь у 
сільгоспроботах (наприклад, культивація перед сівбою, сівба 
ярих, внесення добрив тощо);

— Дорожній лист трактора – при роботі сільгосптехніки 
(наприклад, при перевезенні трактором посівного матеріалу і 
добрив, вивезенні гною на поля тощо).

Облік витрат, які підприємство здійснило під час сівби 
ярих культур, ведеться на рахунку 23 «Виробництво» відпо-
відно до П(С)БО 16 «Витрати» [9].

На дату балансу витрати на сівбу ярих культур визна-
ються і відображаються як незавершене виробництво у рос-
линництві – сальдо рахунка 23 (п. 11 П(С)БО 30 «Біологічні 
активи»). У фінансовій звітності, у формі    № 1-м «Баланс» та 
формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» суму витрат 
на сівбу ярих культур необхідно наводити в рядку 1100 «За-
паси».

Висновки. Облікова політика визначає ідеологію еконо-
міки підприємства на тривалий період, сприяє посиленню 
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обліково-аналітичних функцій у керуванні підприємством, 
дозволяє оперативно реагувати на зміни, що відбуваються 
у виробничому процесі, ефективно пристосовувати вироб-
ничу систему до умов зовнішнього середовища. Складовою 
частиною організації обліку на підприємстві є перелік пер-
винних документів, складених за типовими або спеціалізова-
ними формами, затвердженими відповідними державними 
органами. Придбання та списання виробничих запасів для 
сівби ярих культур сільськогосподарськими підприємствами 
оформлюється згідно з Методичними рекомендаціями щодо 
застосування спеціалізованих форм первинних документів 
з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських під-
приємствах. У разі визнання недоцільності їх застосування 
суб’єкти господарювання правомочні самостійно розробляти 
і виготовляти форми подібних документів. При формуванні 
облікової політики в контексті документального оформлення 
руху запасів обов’язково повинно бути передбачено: відпуск 
запасів у виробництво за встановленими лімітами; застосу-
вання типових форм документів поряд зі спеціалізованими 
формами лімітно-забірних карток; виняткове оформлення 
накладної (внутрішньогосподарського призначення) при ра-
зовому відпуску запасів без використання лімітно-забірних 
карток. Документування відпуску запасів у виробництво є 
підтвердженням факту їх переміщення від однієї матеріаль-
но-відповідальної особи до іншої, що відображується корес-
понденцією відповідних субрахунків (за місцями зберігання 
запасів) у рамках одного і того ж рахунка бухгалтерського 
обліку. Облік витрат на проведення сільськогосподарських 
робіт із сівби ярих культур ведеться на рахунку 23 «Виробни-
цтво» відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».
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Н. В. Потриваева, Т. П. Федянина. Формирование учётной политики 
в контексте документирования движения запасов во время посева 
яровых культур

Рассмотрен порядок документирования приобретения и списания запасов 
на посев яровых культур. Освещены отраслевые особенности бухгалтерского 
учёта затрат, связанных с движением запасов во время посева яровых культур. 
Обоснован порядок документального оформления хозяйственных операций 
оприходования и отпуска производственных запасов в производство, проведе-
ние сельскохозяйственных работ, а именно – посева яровых культур.

Ключевые слова: учётная политика, документирование, бухгалтерский 
учёт, запасы, яровые культуры, производство, затраты.

N. Potryvaieva, T. Fedianina. Formation of accounting policy in the 
context of documenting the movement of stocks during seeding of spring 
crops.

The procedure of inventory and write-downs’ documenting for planting of 
spring crops is discussed. The industry’s specifi c features of accounting costs 
associated with the movement of stocks during the planting of spring crops are 
covered. The procedure of documenting business transactions as for stocks’ supply 
and posting of production inventory, agricultural works, namely, planting spring 
crops, is substantiated.

Keywords: accounting policy, documentation, accounting, inventory, spring 
crops, production, costs.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається ав-
тор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог до наукової стат-
ті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка 
проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад осно-
вного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам ДАК України, до друку не 
приймаються.

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 відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При 
цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження пи-
тання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не від-
бито 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 конструк-
ції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», 
«Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… 
Отримано задовільні результати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та клю-
чові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба надати профе-
сійний переклад анотації статті англійською мовою (завірений печат-
кою 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 (слі-
дувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити 
загальних слів); оригінальною (не може бути калькою російськомов-
ної анотації); змістовною (відображати основний зміст статті та ре-
зультати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напри-
клад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера 
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джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (напри-
клад: [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 Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і 
конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках без-
посередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки 
мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці по-
винні 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 біль-
ше 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.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочен-

ня 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 по-
силань, 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 по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіцій-
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ний трансліт онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

До редакційної колегії подається примірник тексту статті, під-
писаний авторами, надрукований на папері форматом А4 (див. Зра-
зок оформлення статті), завірений примірник розширеної англійської 
анотації, а також їх електронна версія на CD. Обов’язково подається: 
рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий пріз-
вищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською 
анотацією (Анотація_Прізвище) та, при необхідності, файли з рисун-
ками, графіками тощо.

Редакційна колегія залишає 
за собою право на редакційні виправлення.
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