
ВИМОГИ 
до авторських матеріалів, 

які подаються для публікації у 
науково-методичний журнал 

«НАУКОВІ ПРАЦІ» 
СЕРІЯ: «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» 

 
Для публікації у збірнику наукових праць Інституту «Наукові праці» серія 

«Державне управління») приймаються авторські матеріали, які інформують про нові 
результати або досліджують оригінальні підходи до вирішення актуальних наукових 
проблем у галузях: теорія та історія державного управління; публічне управління, 
українське будівництво; механізми державного управління; економіка; державна служба; 
місцеве самоврядування; європейська інтеграція тощо. 

Стаття подається до друку в завершеній формі, відповідно до вимог ВАК України 
(Постанова Президії ВАК України № 7-05/01 від 15.01.2003 р.).  

Змісти усіх випусків збірника розміщуються на сайті Інституту за адресою: 
http://idu.at.ua/index/naukovi_fakhovi_vidannja/0-25 

 
ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ: 

– постановка проблеми у тезовій формі та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями;  

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розгляд та 
вирішення певної проблеми, які автор використовує у своїй статті;  

– виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується певна стаття;  

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних 
результатів;  

– висновки із дослідженого матеріалу і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямку;  

– перелік використаної літератури.  
 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТАТТІ: 
– необхідно дотримуватись композиційної єдності структури статті, тобто не поділяти 

її на розділи чи підрозділи;  
– мова і стиль публікації повинні бути суто науковими, з використанням понятійного 

апарату, притаманного певній галузі науки в контексті державного управління;  
– необхідно уникати риторичних запитань у побудові речень;  
– не доцільно надмірно використовувати цитати у статті; рекомендовано лише 

цитування (дослівні уривки) з використанням джерел лише з метою обґрунтування або 
доповнення власного твердження чи міркування, з обов’язковим дотриманням усіх 
особливостей авторського написання, зокрема орфографії і пунктуації;  

– завершувати статтю потрібно конкретними висновками, у яких викладено власні 
результати дослідження;  

– переважну більшість використаних літературних джерел повинні становити 
матеріали, опубліковані впродовж останніх п’яти років.  

За достовірність фактичного матеріалу (статистичні дані, формули, рисунки, 
схеми, таблиці, дати, цитати, власні назви тощо), а також наявність плагіату 
відповідальність несе автор.  

 
 



 
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ СТАТТІ: 

1. Шифр УДК (на сторінці у кутку ліворуч шрифт – Arial, кегль – 10 пунктів; 
інтерліньяж – 1,0;). 
2. Ініціали та прізвище автора(ів), (шрифт – Arial, кегль – 12 пунктів; інтервал – 
1,0;вирівняний по правому краю, виділений курсивом, ). Посада та місце роботи, 
контактний e-mail (шрифт – Arial, кегль – 10 пунктів; інтервал – 1,0;вирівняний по 
правому краю). 
3. Назва статті (шрифт – Arial Black, кегль – 16 пунктів; інтервал – 1,0; посередині, 
жирним шрифтом, великою транслітерацією).  
4. Анотація українською мовою (1000-1200 знаків з пробілами, не повторюючи назву 
статті надати характеристику основної теми, проблеми, цілі, узагальнені результати;) 
(шрифт – Arial, кегль – 10 пунктів; інтервал – 1,0; курсивом).  
5. Ключові слова українською мовою (5-8 слів, відокремлюються одне від одного 
крапкою з комою) (шрифт – Arial, кегль – 10 пунктів; інтервал – 1,0; курсивом).  
6. Текст статті (посилання на використану літературу та джерельну базу у тексті 
зазначаються у квадратних дужках наприкінці речення). У статті не повинно бути 
переносу слів та макросів. При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос 
(заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки 
клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab"). (шрифт –
Times New Roman (Cyr); кегль – 10 пунктів; інтервал – 1,0;). 
Автор зобов’язаний забезпечити наукову цінність матеріалу, повноту висвітлення 
питання, системність викладу, вірогідність результатів, даних, що наводяться, і їхню 
достовірність, правильність цитування посилань на літературні джерела. 
7. Список використанних джерел починається заголовком Список використаних 
джерел. Перелік джерел формується за алфавітним порядком. Список нумерується в 
алфавітному порядку (спочатку подаються автори на кирилиці, потім на іноземній мові 
(мовою оригіналу). Посилання не повинні повторюватись: Якщо автор вдруге звертається 
до того самого джерела, воно нумерується тим самим номером. Бібліографічний опис 
повинен відповідати вимогам ДСТУ 3008–95, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93 ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006, ДСТУ 6095:2009, ДСТУ 7093:2009 (див. «Бюлетень ВАК України». – 2011. – № 
9-10). (жирний шрифт – Times New Roman (Cyr), кегль – 9 пунктів; інтервал – 1,0;). 
8. Ініціали та прізвище автора англійською та російською мовами подається над 
анотацією (жирний шрифт – Times New Roman (Cyr), кегль – 12 пунктів; інтервал – 1,0; 
курсивом вирівняним по правому краю).  
9. Назва статті англійською та російською мовами подається після прізвищя (жирний 
шрифт – Times New Roman (Cyr), кегль – 14 пунктів; великою транслітерацією інтервал 
– 1,0; вирівняним по центру).  
10. Анотація англійською та російською мовами надається після назви статті (обсяг 
1800-2000 знаків з пробілами) одним абзацем не повторюючи скорочену анотацію укр. 
мовою. Анотація англійською мовою фактично має уявляти собою стислий виклад 
статті. (шрифт – Times New Roman (Cyr), кегль – 10 пунктів; інтервал – 1,0;без курсиву). 
11. Ключові слова англійської та російською мовою не менше 5 слів (шрифт – Times 
New Roman (Cyr), кегль – 10 пунктів; інтервал – 1,0;без курсиву).  
12. Окремим файлом подається інформація укр. мовою про автора(ів): прізвище, 
ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце праці, вид 
(студент, аспірант, здобувач, докторант) та місце навчання, контактний телефон, 
електронна адреса кожного з авторів.  

 
 



 
 

ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 
1. Тексти повинні бути набраними у редакторі MS Word (версія 2003 або вище).  
2. Шрифт основного тексту статті – Times New Roman (Cyr); кегль – 10 пунктів; 
інтерліньяж – 1,0; розміри берегів: ліве – 20 мм; верхнє, нижнє, праве – 15 мм.  
3. Набір повинен бути здійснений відповідно до правил комп’ютерного набору.  
4. Обсяг статті – не менше 20 тис. Знаків з проміжками (12 сторінок) разом із таблицями, 
схемами та рисунками. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до 
статті відправити файл Excel (2003).  
Зразок оформлення назви електронного файлу: Karpenko_Stat, Karpenko_Recenzia. 
5. Електронний і роздрукований варіанти статті повинні бути ідентичними.  
 
 

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ПОВИНЕН МІСТИТИ: 
1. Роздрукований варіант статті (один примірник).  
2. Електронний варіант статті обов’язково надісланий на е-mail: bratislava@ukr.net 
3. Рецензію доктора наук (для кандидатів наук та для інших авторів) за обраною 
тематикою про можливість публікації поданих матеріалів статті (докторанти/аспіранти 
та здобувачі наукового ступеня подають рецензію наукового консультанта/керівника) та 
витяг із протоколу засідання відповідної кафедри про рекомендацію до друку.  
 

Для авторів, що мають науковий ступінь кандидата наук, та авторів, які не 
мають наукового ступеня, додається кольоровий скан рецензії доктора наук за 
фахом публікації. 

 
Увага!  
Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку 

членів редакційної колегії. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто автору 
на доопрацювання або відхилено.  

 
Друкування наукових статей у фаховому збірнику здійснюється за рахунок авторів. 

Вартість публікації:  
  Серія державне управління – 400 грн.;  
Вартість публікації не враховує поштові витрати на пересилку та може бути змінена.  


