
Вимоги до оформлення та подачі статей у Науковий вісник 

Львівського державного університету внутрішніх справ,  

згідно з Положенням про редакційно-видавничу роботу 

Львівського державного університету внутрішніх справ, 

затвердженого наказом № 447 від 29 грудня 2011 р.  

(з доповненнями від 03 лютого 2012 р.) 
 

Н а у к о в и й  в і с н и к Львівського державного університету внутрішніх 

справ – це збірник наукових праць (статей), у якому містяться матеріали й 

результати теоретичних та експериментальних досліджень наукових, науково-

педагогічних працівників університету, наших здобувачів, ад’юнктів, аспірантів. 

У Віснику можуть бути опубліковані аналогічні дослідження представників 

інших вищих навчальних закладів МВС та МОНМС України, практичних 

працівників органів внутрішніх справ, інших правоохоронних структур за 

відповідним клопотанням. 

Автор має право публікуватися в одному випуску Вісника один раз; другий 

раз (навіть у співавторстві) – у виняткових випадках, за спеціальним рішенням 

редколегії. 

Вісник виходить у трьох серіях – юридична, економічна, психологічна. 

Вимоги до статей:  
- до публікації приймаються рукописи наукових статей, що відповідають 

тематичній спрямованості (серії) збірника. 

- рукописи статей, відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. 

№ 7-05/1 мають містити: 

- індекс УДК; 

- прізвище автора та назву статті українською, російською, англійською мовами; 

- анотацію статті українською, російською та англійською мовами; 

- ключові слова українською, російською, англійською мовами; 

- такі структурні елементи: 

- Постановка проблеми у загальному вигляді та її звязок з важливими 

практичними або теоретичними завданнями (5-10 рядків). 

- Мета і завдання дослідження, які необхідно вирішити для досягнення 

поставленої мети.  

- Стан дослідження. Аналізуються останні дослідження та публікації, на які 

спирається автор, виділяються невирішені частини загальної проблеми, яким 

присвячена дана стаття. Цьому питанню слід приділити належну увагу, адже 

саме на підставі аналізу публікацій попередників автор може фахово 

сформулювати мету своєї наукової розробки. 

- Виклад основних положень. Ця частина у рукописі займає майже 90 % 

його обсягу. Тут автор має висвітлити окреслену в назві тему на підставі 

власних досліджень, аналітичних спостережень чи роздумів щодо 

висловлених іншими науковцями гіпотез, положень. Під час такого аналізу, 

зазвичай, вказуються підходи інших дослідників, тому важливо належним 

чином їх цитувати, зазначаючи посилання. Вони у тексті подаються у 



квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела і цитованої 

сторінки (наприклад [12, с. 17]). 

- Висновки. Завершальна частина рукопису статті має відображати підсумок 

розглянутих, обґрунтованих, запропонованих автором в основному тексті 

положень, гіпотез, рекомендацій. 

- Список використаних джерел подається наприкінці тексту, має бути 

оформлений відповідно до державних стандартів. Він повинен охоплювати 

всі наведені в тексті посилання. Джерела подаються в порядку згадування їх 

у статті. 

- Обсяг рукопису статті не повинен перевищувати 0,5 друк. авт. арк. (12 сторінок 

машинописного тексту); текст має бути набраним через 1,5 інтервала і 

віддрукованим на папері формату 210х297,5 мм (А4), на сторінці – не більше  

30-ти рядків, кегель 14 пт. Поля навколо тексту – по 2 см з усіх боків. 

- Рукопис має бути підписаний автором. 

- Стаття подається зі супровідними документами: 

- для авторів без наукового ступеня – із завіреною позитивною рецензією 

фахівця з науковим ступенем та витягом із протоколу засідання кафедри про 

рекомендацію статті до друку; 

- довідкою про автора (авторів): прізвище, імя, по батькові, науковий ступінь, 

вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса; 

- електронний варіант статті; 

- для авторів, які не є працівниками ЛьвДУВС, – квитанцією про оплату 

публікації на розрахунковий рахунок університету:  
Код ЄДРПОУ  08571995 

МФО  825014 

ГУДКСУ у Львівській області 

р\р  31252272210083 

Призначення платежу: за публікацію у збірниках наукових праць. 

 

Примітка:  

    Рукописи, подані з порушенням зазначених вимог та суттєвими 

мовностилістичними огріхами, до друку не приймаються. 

    Редакційна колегія зберігає за собою право, в разі необхідності, 

скорочувати і редагувати тексти статей або відхиляти їх від 

опублікування. 

 

Телефон для довідок: 
Відділ організації наукової роботи : 258-65-72 

Видавництво: 233-61-95 


