
1 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ Й ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 

У Національній академії внутрішніх справ триває прийом наукових статей 
для опублікування у фахових виданнях:  

 «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» 
(з юридичних наук); 

 «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» 
(з юридичних наук); 

 «Філософські та методологічні проблеми права» (з юридичних наук); 

 «Юридична психологія» (з юридичних і психологічних наук). 
 
 

Загальні вимоги 
1. До друку приймаються статті, написані українською або англійською 

мовами, які раніше не публікувалися і не були передані на розгляд для публікації в 
інші видання, зокрема електронні. 

2. Статті англійською мовою, які були перекладені з української мають 
супроводжуватися документом з текстом мовою оригіналу, оформленим відповідно 
до встановлених вимог. Такі статті попередньо проходять у редакції перевірку 
щодо якості перекладу (у разі неналежної якості рукопис повертають на 
доопрацювання). 

3. До розгляду приймаються статті у форматі *.doc або *.docx. Усі нетекстові 
об’єкти мають бути створені вбудованими засобами Microsoft Word (елементи 
необхідно згрупувати). Графіки та рисунки повинні бути високої якості (600 dpi 
для графіків і 300 dpi для кольорових і чорно-білих малюнків) і виконані з 
можливістю їх редагування, а формули створені за допомогою редактора Microsoft 
Equation. Ілюстрації можуть бути розміщені безпосередньо в статті (по центру, 
обтікання зображення текстом забороняється) або подані у вигляді окремих файлів 
у форматі JPG. Усі графіки, малюнки, таблиці та формули повинні бути 
пронумеровані й подані після посилання на них у тексті. 

4. Текст статті й метаданих має бути набраний шрифтом Тimes New Roman, 
кегль – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0 pt, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання 
по ширині, абзацний відступ 1 см. 

5. Обсяг статті (без метаданих) має становити не менше 6 сторінок (від 3000 
до 7000 слів), включно з таблицями, графіками, малюнками, а також 
бібліографічним списком. 

6. Обов’язковою є наявність: УДК (прописується у верхньому лівому кутку 
сторінки в першому рядку), списку використаних джерел (оформлюється 
відповідно до ДСТУ 8302:2015) та References (відповідно до стилю АРА).  

7. Стаття обов’язково повинна містити повний обсяг метаданих, наданий 
трьома мовами (українською, російською та англійською), до яких належать: 

 повністю прописані ім’я, по батькові та прізвище авторів (імʼя та прізвище 
автора мають бути транслітеровані за вимогами, передбаченими постановою 
Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського 
алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 року № 55), науковий ступінь, звання, 
посада, місце роботи або навчання з обов’язковим зазначенням структурного 
підрозділу закладу вищої освіти (кафедра/факультет/інститут тощо), ORCID 
(контент профілю автора повинен містити вичерпний список публікацій та 
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актуальні дані щодо афіляції). Максимальна кількість співавторів – три особи 
(додаток 1); 

 назва статті (має бути інформативною, актуальною, відображати  
досліджувану в статті проблему та не повинна перевищувати 90 знаків з 
пробілами); 

 анотація (не менше ніж 1800 знаків з пробілами, ураховуючи ключові 
слова; повинна висвітлювати актуальність, мету, методологію аналізу проблеми, 
результати дослідження, наукову новизну, а також практичну значущість). 
Анотація не має містити посилань і скорочень, дублювати текст статті (відповідно 
до вимог міжнародних наукометричних баз реферування та індексування); 

 ключові слова та словосполучення (від чотирьох до семи), що складаються 
щонайбільше з двох слів через крапку з комою, які стосуються теми дослідження, 
не дублюють назву статті та не містять загальних слів. 

Метадані публікують у журналі, на сайті журналу та зберігаються у 
відповідних українських і зарубіжних інформаційних та наукометричних базах. 

8. Основний текст дослідження може відповідати структурі IMRAD (вступ, 
літературний огляд, матеріали та методи, результати й обговорення, висновки) або 
ж мати структуру оглядових статей (вступ; основна частина, розподілена на логічні 
підпункти; висновки): introduction (вступ) – не менше ніж п’ять посилань; materials 
and methods (якщо стаття має експериментальне спрямування) або methodological 
framework (якщо стаття є теоретичною). Можна виокремити розділ literature review; 
results (результати); discussions (обговорення). Необхідно зазначити, які дослідники 
вивчали схожу проблему та які аспекти вони розглядали, у чому полягає новизна 
дослідження; conclusions (висновки); recommendations (рекомендації, тобто для 
кого матеріали статті становлять цінність). Назви структурних елементів статті 
мають бути виділені напівжирним накресленням і розміщені по лівому краю. 

 
Вимоги до цитування використаних джерел 

 

1. У статті автор повинен наводити посилання на джерела, матеріали або 
окремі результати, які були використані в тексті. Список використаних джерел 
повинен містити нові джерела (за останні три роки) та на 30 % складатися з 
наукових робіт, опублікованих у журналах, що індексуються в базах даних Scopus 
або Web of Science. 

2. Посилання в тексті на джерела слід зазначати у круглих дужках, наприклад: 
(Іванов, 2022). В одному цитуванні не варто згадувати більше ніж три джерела. 
Якщо потрібно зазначити посилання всередині рядка, слід вказувати рік у "()", 
наприклад: "М. Тимошик (2022) пропонує поділити редагування на кілька етапів у 
редакційно-видавничому процесі". У такому випадку прізвища та роки джерел у 
тексті мають чітко збігатися з даними у списку використаних джерел, а у списку 
літератури розташовуватись за алфавітом. 

3. Ігнорування правил запозиченого тексту (відсутність лапок у прямому 
цитуванні, посилань на джерела тощо) може спричинити те, що деякі фрагменти 
статті буде розцінено як плагіат, з огляду на що в опублікуванні буде відмовлено. 

4. Редакція рекомендує уникати посилань на праці, опубліковані понад 
10 років тому. 

Вимоги до списку використаних джерел 
1. Список використаних джерел повинен бути наданий українською 

(російською) та англійською мовами. Бібліографічний список, поданий 
українською (російською) мовою, оформляють згідно з ДСТУ 8302:2015 
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«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання». Англійський варіант подають згідно з міжнародним 
бібліографічним стандартом APA 6th Referencing Style (додаток 2). 

2. References і список використаних джерел повинні містити таку кількість 
бібліографічних описів: для оригінальних статей – 15–30, для оглядових статей – 
30–50. 

3. Згідно з рекомендаціями міжнародних баз цитування, у пристатейній 
бібліографії повинно бути ядро джерел, які визначають розвиток певної галузі 
науки. 80 % джерел повинні мати DOI, ідентифікатор цифрового об’єкта (за 
винятком ретровидань – 10 %), який подають через пробіл після бібліографічного 
опису джерела.  

4. Описи джерел подаються за порядком використання посилань у тексті 
статті. На кожне джерело в списку літератури повинно бути принаймні одне 
посилання в тексті. У разі відсутності посилань статтю може бути відхилено. 

5. Посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування) можуть 
становити не більше ніж 10 % від загальної кількості джерел.  

 
Для опублікування статті подають: 
 роздрукований варіант статті з підписом автора, що означає повну його 

відповідальність за якість і наукову значущість поданого матеріалу; 
 електронну версію тексту статті на USB-носії або електронною поштою;  
 витяг із протоколу засідання кафедри (наукової лабораторії) про 

рекомендацію зазначеної статті до відкритого друку. 
 
Увага! Автори несуть повну відповідальність за достовірність викладеного 

матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, а також за 
те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритому опублікуванню. 
Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймають до друку. Виявлений 
редакцією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті. 
Редакційна колегія також не розглядає статті, принаймні один з авторів яких 
не має ORCID.  

Адреса для листування: 03035, Україна, м. Київ, пл. Соломʼянська, 1 (відділ 
підготовки навчально-наукових видань НАВС). 

Телефон для довідок: (044) 520-08-47; (067) 452-86-16.  
Е-mail: rvc@naiau.kiev.ua 
З питань розміщення статей у фахових виданнях Національної академії 

внутрішніх справ слід звертатися: 
«Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» (виходить 

друком чотири рази на рік) – тел. (044) 520-08-47, e-mail: rvc@naiau.kiev.ua; 

«Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» 
(виходить друком чотири рази на рік) – тел. (044) 520-08-47, e-mail: 

rvc@naiau.kiev.ua; 

«Філософські та методологічні проблеми права» (виходить друком двічі 

на рік) – тел. (044) 249-09-69, е-mail: nsmegainsight@ukr.net; 

 «Юридична психологія» (виходить друком двічі на рік) – тел. (044) 520-08-89, 

е-mail: lpsychology.j@gmail.com. 

mailto:rvc@naiau.kiev.ua
mailto:rvc@naiau.kiev.ua
mailto:rvc@naiau.kiev.ua
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Додаток 1 

 
Відповідники основних посад,  

наукових ступенів і вчених звань 
 

Термін українською 
Рекомендовані варіанти 

перекладу 

доктор юридичних наук Doctor of Law 
кандидат юридичних наук Ph.D in Law 

доктор філософії (з права)  Doctor of Philosophy (in Law) 
професор Professor 

доцент  Associate Professor 
старший викладач  Senior Lecturer 

викладач Lecturer 

провідний/старший/молодший науковий 
співробітник  

Leading/Senior/Junior Research 
Fellow 

докторант Doctoral Student 

аспірант, ад’юнкт Postgraduate Student 

здобувач Researcher 

 

Додаток 2 

Поради щодо оформлення References  
та списку використаних джерел 

 

У References, який складається з описів оригінальних англомовних та/або 

транслітерованих латиницею джерел, та списку використаних джерел 

(кирилицею) порядок і кількість джерел мають збігатися та залишатися 

незмінними.  

Оформити бібліографічний опис відповідно до стилю APA можна на сайті 

онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine 

(http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-

citation/manual або іншому.  

Офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею затверджено в 

постанові Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 «Про впорядкування 

транслітерації українського алфавіту латиницею». Онлайн-транслітератор –
http://ukrlit.org/transliteratsiia. 

Для російської мови транслітерувати потрібно згідно з вимогами наказу ФМС 

Росії від 03.02.2010 № 26. Онлайн-транслітератор: http://ru.translit.net/?account= 

zagranpasport. Якщо вітчизняний журнал видається в перекладі англійською мовою, 

слід використовувати англійські варіанти назви журналу та статті. 

DOI видань можна знайти на сайті http://www.crossref.org. 

 

 

 

http://ukrlit.org/transliteratsiia
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Підготовлені відповідно до загальноприйнятих вимог References і список 

використаних джерел матимуть такий вигляд: 
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