
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В 
НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ 

«Захист інформації» 
(Складено на основі ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛУ ДЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ БАЗИ 

ДАНИХ SCOPUS). 
Загальні положення: 
1. Матеріал, запропонований для публікації, повинен бути оригінальним, неопублікованим 

раніше в інших друкованих виданнях. Всі рукописи рецензуються і перевіряються системою анти 
плагіат. 

2. До розгляду приймаються наукові, науково-практичні та експериментальні роботи з 
актуальних проблем захисту інформації (див. інформацію про журнал на сайті). 

3. Стаття повинна бути закінченою науковою роботою, що містить наукову новизну та / або 
практичну значимість, обґрунтування висунутих положень. 

4. Рекомендований обсяг статті 8-10 стор. авторського тексту (Шрифт Garamond, 12 кегль, 
одиничний інтервал, включаючи таблиці та рисунки). 

5. Приймаються до розгляду статті на українській та російській мові. 
6. Статті приймаються тільки в електронному вигляді. 
7. Редакційна колегія залишає за собою право на редагування статей, із збереженням 

наукового змісту авторського варіанту. Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти 
прийняті роботи. 

8. До вартості публікації застосовуються стандартні правила: вартість однієї сторінки 
авторського тексту (формат А4, 12 кегль, 1 інтервал) множиться на кількість сторінок. 

a. У кількість сторінок включаються: назва статті, реквізити авторів, анотація і ключові слова, 
список літератури, References, контактна інформація, малюнки, графіки, схеми і таблиці. 

9. У разі прийняття статті, умови публікації обговорюються з Головним редактором. 
Головний редактор - доктор технічних наук, професор Корченко Олександр Григорович. 

10. Адреса редакції 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, НАУ, корпус 11, кім. 
424. Телефони для довідок: тел./факс 406-76-42, E-mail: zi@nau.edu.ua, 
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/index 

11. Рукописи, оформлені з порушенням зазначених правил, не розглядаються і 
повертаються автору на доопрацювання. 

12. Авторський гонорар не виплачується. Рукописи авторам не повертаються. 
 

Правила оформлення статті 
Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поля – 20 мм, праве поле – 10 мм; орієнтація – 

книжна; розмір сторінки – А4 (210х297 мм). Текст статті надається у файлі 
Surname1,Surname2_ArticleName.doc. 

Шрифт Garamond, колір шрифту – чорний, кегль 12, міжрядковий інтервал – одинарний, 
вирівнювання – по центру, абзацний відступ – 7,5 мм. 
 
Структура статті має наступний вигляд: 
 
УДК 

НАЗВА СТАТТІ 
(великими літерами) 

Примітка: 
- Заголовки наукових статей повинні бути інформативними; 
- У заголовках статей можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення. 

 
Ім’я та Прізвище  
(автора або авторів) 

 
Анотація мовою статті (див. правила написання анотації). 
Ключові слова: 
Примітка: 

mailto:zi@nau.edu.ua
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/index


- анотації на двох інших мовах наводяться після REFERENCES та перед Контактною 
інформацією. 
 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ 
Форматування тексту: заборонені будь-які дії над текстом (центрування, відступи, переноси в 

словах, ущільнення інтервалів). 
Рисунки 
Формат рисунків повинен забезпечувати ясність передачі всіх деталей (600 dpi) (мінімальний 

розмір малюнка 90-120 мм, максимальний - 130-200 мм). Ілюстрації нумеруються, якщо їх кількість 
більше однієї. 

Рисунки мають бути чорно-білими, їх необхідно виконувати у будь-якому графічному 
редакторі (але не засобами MS Word, рекомендовано використовувати MS Visio).  

Примітка: Діаграми і графіки, створені в Excel, в інші формати не перетворюються. До 
статті прикладається відповідний файл у форматі *.xls. 

Таблиці 
Усі таблиці повинні мати заголовки (назву) та нумерацію, шрифт таблиць Garamond, кегль 

11. Підписи до рисунків та таблиць – шрифт Garamond, кегль 11.  
Примітка: Рисунки, таблиці та формули у тексті статті повинні відповідати вимогам ВАК 

щодо оформлення дисертацій. Допускаються тільки вертикальні таблиці. 
Формули 
Формули повинні виконуватися у редакторі MS Equation (шрифт Times New Roman, кегль 

12), що призначений для створення формул у MS Word.  
Основний текст при можливості бажано структурувати, використовуючи підзаголовки 

відповідних розділів, наприклад: ВСТУП, МЕТОДИКА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА, 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ, ЛІТЕРАТУРА. 

Усі скорочення, за винятком невеликого числа загальновживаних, повинні бути 
розшифровані при першому вживанні у тексті.  

 
ЛІТЕРАТУРА 
ЛІТЕРАТУРА (для заголовку шрифт Garamond, кегль 11; для списку шрифт – кегль 11; 
вирівнювання по ширині) наводиться після статті, оформляється відповідно до останніх вимог 
ВАК. Кожне літературне джерело зі списку повинно мати посилання у тексті статті. 

Джерела, на які посилається автор, розміщуються під заголовком «Література» (великими 
літерами) розташовується в кінці статті. При формуванні списку літератури автор повинен 
дотримуватися наступних правил: 

 не слід включати в журнал будь-які видання, що не мають ISSN (для періодичного 
видання) і ISBN (для друкованого видання); 

 бажано, щоб всі джерела, які включаються в журнал, мали повнотекстові версії в Інтернеті 
і анотації іноземною мовою. 

Даний етап роботи (оформлення бібліографічної частини рукопису) включає: 
 використання цитат і посилань; 
 оформлення списку літератури; 
 бібліографічний опис літератури. 
У тексті посилання нумеруються в квадратних дужках. В оригінальних статтях 

рекомендується використовувати не більше 10 літературних джерел за останніх 10 років. У 
наукових оглядах рекомендується використовувати не більше 20 джерел. Посилання нумеруються 
строго в алфавітному порядку. Спочатку йдуть роботи авторів українською і російською мовою, 
потім на інших мовах. Всі роботи одного автора потрібно вказувати за зростанням років видання. 
Автор несе відповідальність за правильність даних, наведених у пристатейному списку 
літератури. Посилання, оформлені з порушенням правил, будуть вилучені зі списку 
літератури. 

Присторінкові і кінцеві (примітки) виноски заборонені. 
 

REFERENCES 
Пристатейний список літератури розміщується під заголовком REFERENCES 



Список літератури (References) для CrossRef, SCOPUS та інших зарубіжних БД наводиться 
повністю окремим блоком, повторюючи список літератури до украіно-, російськомовної частини, 
незалежно від того, є чи немає в ньому іноземні джерела. Якщо в списку є посилання на іноземні 
публікації, вони повністю повторюються в списку і оформляється таким чином: 

Всі автори (транслітерацією), переклад назви статті на англійській мові, назва джерела 
(транслітерацією, якщо джерело не має адекватної англійської назви), вихідні дані з позначеннями 
на англійській мові, або тільки цифрові. Наприклад: 

Author A.A., Author B.B., Author C.C. (2005), "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No. 2, pp. 
49-53. 

На сайті видавництва Emerald і на сайті журналу дані досить докладні рекомендації по 
складанню пристатейних списків літератури за стандартом Harvard (Harvard reference system) 
практично для всіх видів публікацій. 

Контактна інформація 
Стаття завершується словами Контактна інформація: вказується Прізвище, ім’я та по 

батькові (на українській,російській та англійській мовах) кожного з авторів з інформацією про 
науковий ступінь, вчене звання (якщо є) кожного з авторів, їх посада і місце роботи на трьох мовах 
(українською, російською, англійською) та електронна пошта кожного з авторів. 


