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Порядок співпраці з авторами (замовниками). Редакційно-видавничу діяльність 

Національна академія внутрішніх справ (Академія) здійснює, керуючись Конституцією 

України, законами України «Про видавничу справу», «Про друковані засоби масової 

інформації ( пресу) в Україні», «Про вищу освіту», «Про державну таємницю», «Про 

авторське право і суміжні права», «Про засади державної мовної політики», наказами 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, чинними 

державними стандартами: ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та 

визначення», ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. 

Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», 

ДСТУ 7342:2013 «Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та 

подання у видання», ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні 

відомості», ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання» та ін., а також нормативно-правовими актами, рішеннями ректорату, 

вченої ради Академії, наказами ректора Академії.  

Навчальними виданнями є такі: підручники, навчальні, навчально-методичні та 

навчальні наочні посібники, практикуми, курси, конспекти, тексти лекцій – видання, що 

містять систематизовані дані науково обґрунтованого або прикладного характеру з 

окремих тем або курсів навчальних дисциплін згідно з навчальними програмами закладів 

освіти у формі, зручній для викладання, вивчення та засвоєння.  

Навчальні видання мають містити конкретний апробований кафедрою 

(лабораторією) матеріал навчального курсу з узагальненням й аналізом практики 

діяльності органів внутрішніх справ, їх позитивного досвіду.  

Науковими виданнями є: монографії, препринти, наукові журнали, збірники 

наукових праць, матеріали конференцій, семінарів, круглих столів – видання 

дослідницького характеру, що містять результати теоретичних й експериментальних 

досліджень, проведених науковцями та науково-педагогічним складом Академії, 

докторантами, ад’юнктами, слухачами, курсантами та практичними працівниками органів 

внутрішніх справ.  

У наукових журналах публікуються статті однієї тематики, підготовлені на високому 

науковому рівні, що мають принципове наукове значення, теоретичну та практичну 

значимість і є результатом наукових досліджень. Уміщені в збірнику статті мають 

відповідати його тематичній назві.  

У збірнику, як правило, не повинно бути опубліковано більше однієї статті певного 

автора. Другу статтю цього автора може бути опубліковано як виняток, за спеціальним 

рішенням редакційної колегії збірника (у співавторстві).  

Матеріали наукових і науково-практичних конференцій містять дані про результати 

досліджень, що мають дискусійний характер, і дані про результати узагальнення 

позитивного досвіду та практики діяльності органів внутрішніх справ, які публікуються 

для широкого обговорення.  

Рукописи, над якими завершено авторську роботу і які рекомендовані до друку 

науково-методичною та вченою радами Академії відповідно до характеру видання, 

включаються до Тематичного плану випуску літератури на календарний рік. 

Підготовлений до видання рукопис автор (авторський колектив) подає у 

встановлений термін начальнику кафедри (підрозділу). 

Начальник кафедри (підрозділу) Академії доручає розгляд підготовлених рукописів 

не менше ніж двом членам кафедри (підрозділу) для їх оцінки та наукового редагування. 

До їх вивчення також можуть залучатись фахівці споріднених кафедр (підрозділів) 

Академії та фахівці інших навчальних закладів, які готують і подають на рукописи 

письмові відгуки (зовнішні рецензії).  



Якщо підготовлений до видання рукопис є навчальним посібником, підручником або 

текстом лекції і призначений для практичних працівників органів внутрішніх справ, 

начальник кафедри (підрозділу) надсилає рукопис керівнику відповідної служби на 

додаткове рецензування.  

Рецензія повинна вміщувати всебічну й об’єктивну оцінку наукового рівня 

рукопису, кваліфікований аналіз його позитивних методичних якостей із зазначенням 

недоліків, обґрунтовані пропозиції автору щодо доопрацювання рукопису. Завершальна 

частина рецензії має містити чітку рекомендацію про доцільність видання рукопису.  

Якщо на рукопис надійшли суперечливі рецензії (одна – позитивна, друга – 

негативна), то його направляють на додаткове рецензування або за рішенням кафедри 

(підрозділу) повертають авторові на доопрацювання згідно із зауваженнями рецензентів.  

Якщо рукопис за вказівками рецензентів піддавався значному авторському 

доопрацюванню, він направляється на повторне рецензування тим же рецензентам.  

Рукопис, який дістав позитивну оцінку рецензентів, виноситься на обговорення 

кафедри (підрозділу) Академії. Після обговорення рукопису ухвалюється рішення про 

рекомендацію рукопису до видання або про повернення автору з обґрунтованими 

пропозиціями щодо доопрацювання.  

У рішенні обов’язково зазначається: відповідність рукопису програмі курсу, 

навчальному або науковому плану, темі, обсягу, плану-проспекту; основні наукові 

результати та пропозиції, а також форми їх використання в навчальному процесі та 

впровадження у практику діяльності органів внутрішніх справ; відповідність навчально-

методичного матеріалу, викладеному в рукописі, наданому йому обмежувальному грифу, 

або відсутність у відкритому рукописі відомостей з обмежувальним грифом.  

Якщо рукопис підготовлено авторським колективом з числа фахівців різних 

підрозділів Академії, то керівник авторського колективу організовує його обговорення на 

спільному засіданні відповідних кафедр (підрозділів) Академії.  

Автор (авторський колектив), відповідно до зауважень і пропозицій кафедри 

(підрозділу) Академії, доопрацьовує рукопис і подає його керівникові кафедри 

(підрозділу) з довідкою, в якій відображуються характер й обсяг доопрацювання 

рукопису, викладаються мотивовані заперечення щодо зауважень, з якими автор не 

погодився.  

Начальник кафедри (підрозділу) Академії оцінює рівень доопрацювання рукопису, 

врахувавши зауваження та обов’язкові пропозиції, приймає рішення про готовність 

рукопису до друку.  

За необхідності рукопис може бути вдруге обговорений загалом або в частині, що 

підлягала доопрацюванню, після чого виноситься остаточне рішення.  

Рукопис, який призначено для відкритого друку або для видання з обмежувальним 

грифом у редакційно-видавничому відділі Академії, разом з іншими матеріалами 

направляється начальником кафедри (підрозділу) Академії для розгляду до науково-

методичної та Вченої рад Академії.  

До рукопису додаються такі документи: витяг з протоколу засідання кафедри 

(підрозділу) Академії про ухвалення рукопису до видання; дві рецензії на рукопис – 

внутрішня та зовнішня (фахівця або колективу фахівців відповідної галузі); висновок 

експертної комісії Академії про відсутність інформації, що має обмежувальний гриф (для 

рукописів, що готуються для відкритого друку); витяг з протоколу засідання науково-

методичної або вченої рад Академії, в якій констатується, що рукопис рекомендується для 

відкритого друку або для видання з обмежувальним грифом у редакційно-видавничому 

відділі Академії.  

Статті, призначені для опублікування в наукових журналах Академії, автор або 

секретар редакційної колегії передає до редакційно-видавничого відділі.  

До статті додають такі документи: рецензія (від члена редколегії наукового 

журналу); витяг із протоколу засідання кафедри (підрозділу) Академії про 



рекомендування статті до опублікування; висновок експертної комісії Академії про 

відсутність інформації, що має обмежувальний гриф (для статей, що готуються для 

відкритого друку).  

Терміни подання до редакційно-видавничого відділу авторських рукописів 

визначаються тематичним планом редакційної підготовки рукописів редакційно-

видавничого центру.  

Авторський оригінал, подається до редакційно-видавничого відділу в такому 

вигляді: титульна сторінка (на якій вміщено основні елементи апарату видання); анотація; 

зміст; текст (з передмовою, вступом і додатками); список використаної (рекомендованої) 

літератури; підписи до ілюстрацій; робочий список умовних позначень (з розміткою) і 

спеціальних знаків; ілюстративний матеріал подані українською, російською та 

англійською мовами (для наукових журналів).  

Авторський текстовий оригінал подається до редакційно-видавничого відділу в 

друкованому та електронному вигляді (кегль ‒ 14, інтервал ‒ 1,5, формат ‒ А4). 

Рукопис має бути підписаний автором (авторами або іншими відповідальними за 

видання особами на титульній сторінці із зазначенням дати).  

Порядок складання прикнижкового списку літератури визначає автор, 

пристатейного – редколегія збірника. Бібліографічні описи у списках доцільно 

нумерувати, щоб мати змогу робити в тексті посилання на них.  

Ведення всіх фінансово-економічних розрахунків із питань редакційно-видавничої 

діяльності здійснює відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Академії. 


