
 

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ,  
які подаються до публікації в науковому періодичному виданні  

«Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України» 
 
Для опублікування статті в науковому періодичному виданні «Науковий вісник 

Київського інституту Національної гвардії України» необхідно не пізніше 30 листопада 
(30 квітня) поточного року: 

1. Заповнити довідку про автора в режимі онлайн.  
2. На електронну адресу nov_kingu@ukr.net надіслати: 
• електронний варіант статті, довідку про автора, фото автора та розширену 

англомовну анотацію; 
• у довідці про автора (співавторів) просимо зазначити ПІБ (повністю); 

науковий ступінь; учене звання; членство в НАН України, НАПрН України чи інших 
галузевих АН (за наявності); місце роботи й посаду; інформацію про ORCID автора; 
контактний номер телефону; електронну пошту; відділення «Нової пошти» чи 
«Укрпошти», на яке необхідно надіслати примірник видання; розділ видання, у який 
доцільно розмістити статтю; 

• фото автора у форматі jpg; 
• авторам, які не мають наукового ступеня, необхідно подати рецензію 

наукового керівника. 
Відповідальність за достовірність поданої інформації, наведених цитат, прізвищ, 

оформлення списку використаних джерел покладається на авторів. 
Зразок оформлення назви електронних файлів: Гончаренко_В.В._стаття, 

Гончаренко_В.В. фото, Гончаренко_В.В._квитанція. 
Статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у збірнику на 

платній основі і в порядку їх надходження та розгляду. Статті у виданні перевіряються 
на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення Unicheck. Редакційна 
колегія проводить анонімне рецензування всіх статей.  

Редакційна колегія «Наукового вісника Київського інституту Національної 
гвардії України» поділяє позицію, оприлюднену у «Зверненні Національного агентства 
про використання російської мови при оприлюдненні наукових досліджень» щодо 
використання російської мови при оприлюдненні наукових досліджень.  

 
Загальні положення: 
 
Для публікації у науковому періодичному виданні «Науковий вісник Київського 

інституту Національної гвардії України» автори подають результати особистих (або в 
співавторстві) оригінальних наукових і науково-практичних досліджень, які не було 
раніше опубліковано та не було направлено в інші видання, підготовлені українською 
мовою і відповідають установленим вимогам до кваліфікованих наукових праць. 



 

 

У статті має бути відображено наукову новизну в галузі досліджень. 
Редколегія видання залишає за собою право не розглядати ті статті, які не 

відповідають його тематиці, технічним та етичним стандартам; повертати на 
доопрацювання та редагувати їх. 
 

Галузь та проблематика 
 

Концепція Вісника передбачає відображення наукових досягнень за такими 
спеціальностями (тематичними напрямами): 

– правоохоронна діяльність (галузь знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 262 
«Правоохоронна діяльність»); 

– право (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»); 
– державна безпека (галузь знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону» спеціальності 251 «Державна безпека»); 
– військове управління (галузь знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону» спеціальність 253 «Військове управління»); 
– забезпечення військ (сил) (галузь знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону» спеціальність 254 «Забезпечення військ (сил)»). 
 
 
Структура наукових статей: 
 
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 
• аналіз актуальних наукових досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання визначеної проблеми і які взято до уваги автором; під час аналізу внеску 
попередників у розкриття тематики статті варто пропонувати не перелік їхніх прізвищ 
без вказівки на не вирішені ними раніше частини загальної проблеми, а насамперед 
показати причинно-наслідковий зв’язок їхніх праць із метою статті. Достатньо вказати 
3–4 прізвища попередніх дослідників (прізвища згадувати в алфавітному порядку), 
стисло зазначити внесок кожного, зробивши посилання у квадратних дужках; бажано 
включити й аналіз наукових праць 2–3 іноземних авторів за тематикою статті; 

• формування цілей статті (постановка завдання); 
• виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням здобутих наукових 

результатів; 
• висновки на підставі проведеного дослідження й перспективи подальших 

досліджень у цьому напрямі. 
 
 
 



 

 

Вимоги до оформлення тексту наукових статей: 
 
• стаття готується в текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman 

(основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5), без переносів; 
• рекомендований обсяг тексту статті (без списку використаних джерел та 

анотацій) – 10–15 сторінок; 
• перший рядок (ліворуч) – УДК статті; 
• другий рядок (праворуч) – ім’я, прізвище автора (співавторів) (шрифт 

напівжирний); 
• третій (за необхідності й четвертий) рядок (праворуч) – повністю зазначити 

науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, членство в НАН України, НАПрН 
України чи інших галузевих АН (за наявності), місце роботи автора (співавторів); 

• на наступному рядку – інформація про ORCID автора (ORCID ID); 
• нижче (посередині рядка) назва статті великими літерами (шрифт 

напівжирний); 
• далі – українською мовою анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова 

(7–8 слів); 
• через інтервал – текст статті; 
• посилання на використані джерела вказують у квадратних дужках із 

зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, наприклад [1, с.25–26] або [1; 7; 
10, с.25–26]. Самі назви джерел наводять у розділі «Список використаних джерел» у 
порядку згадування в тексті або за алфавітом; 

• бібліографічний опис джерел подається відповідно до ДСТУ8302:2015; 
• після розділу «Список використаних джерел» оформлюється References (за 

міжнародним стандартом АРА). Онлайн-транслітерація українськомовних джерел 
здійснюється відповідно до org/transliteratsiia. 

До кожного транслітерованого джерела у квадратних дужках вказують переклад 
англійською мовою найбільш значущих фрагментів бібліографічного опису (назва 
матеріалу, назва періодичного видання, нормативно-правового джерела тощо). Не 
українськомовні джерела не транслітеруються. Наприкінці бібліографічного опису 
кожного джерела у квадратних дужках зазначається мова, якою воно видано – 
[in Ukrainian]; 

• за наявності у публікації зі Списку використаних джерел DOI, цей 
ідентифікатор обов’язково вказують у References (наприкінці), оскільки саме він є 
найбільш точним джерелом інформації про статтю і за ним здійснюється зв’язка 
«посилання – публікація»; 

• після References подають розширену англомовну анотація (не менш як 1800 
знаків) та ключові слова (7–8 слів). Відомості про авторів статті та її назва також 
оформлюються англійською мовою (прізвище та ім’я автора – за зразком написання в 



 

 

паспорті для виїзду за кордон; назва підрозділу та організації має точно відповідати 
їхній офіційній назві англійською мовою). 

 

Набір формул 
 

Набір формул та їх складових у тексті статті здійснюється в редакторах формул 
MS Equation або MathType. Забороняється використовувати для набору формул 
графічні об'єкти, таблиці та редактор Формула (formula) Word 2007-2016. В меню 
«Розмір» → «Визначити» ввести такі розміри: звичайний – 10 пт; великий індекс – 8 пт; 
малий індекс – 7 пт; великий символ – 14 пт; малий символ – 10 пт. В меню «Стиль» → 
«Визначити» поля «Текст» та «Змінна» → «Кур.»; поле «Вектор-Матриця» → «Жир.». 
Забороняється змінювати розмір створених формул у тексті статті. 

Символи, які використовуються у статті (формулах, рисунках, таблицях та тексті), 
повинні бути однакові та набрані в редакторах формул MS Equation або MathType. 

 

Рисунки та таблиці 
 

Рисунки та таблиці розміщуються після першого посилання на них у тексті (рис. 
1 або табл. 1). Після підрисункового підпису або таблиці обов’язково наводяться дані 
про джерело, звідки вони взяті. Можливі такі варіанти: 

– розроблено автором (-ами); 
– розроблено автором (-ами) за даними [номер посилання із зазначенням номеру 

сторінки]; 
– [номер посилання із зазначенням номеру сторінки]. 
 

 

Таблиця 1 
Назва таблиці 

Інтервал 1 2 
Параметр 180 168 

    Джерело: [1, С. 5]. 
 
Рисунки обов’язково 

супроводжуються центрованими 
підрисунковими підписами (кегль – 10), всі 
позначення виконуються кеглем не меншим 
ніж 8 пт. У таблицях табличний заголовок 
(10 кегль) – обов’язковий. 

 

 
Рис. 1. Підпис рисунка 

Джерело: розроблено авторами за 
даними [2, С. 8]. 

 
 
Відповідальність за достовірність поданої інформації, наведених цитат, прізвищ, 

оформлення списку використаних джерел та References покладається на авторів. 


