Вимоги до тематики, структури та оформлення статей,
які надаються до публікації у збірнику
«КРИМІНАЛІСТИКА І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА»
Міжвідомчий науково-практичний збірник «КРИМІНАЛІСТИКА І
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА» – вітчизняне, наукове, юридичне, інформаційне
видання, включене до Переліку наукових фахових видань України, що
видається один раз на рік, друкується змішаними мовами: українською,
російською, англійською та розповсюджується на території держави та за
кордоном. Видання розраховане на судових експертів, слідчих, суддів,
викладачів і студентів юридичних та медичних ВУЗів.
Тематика, структура та оформлення статей до збірника повинні
відповідати вимогам нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки
України та відповідним стандартам.
Загальні вимоги
Статті, які направляються до редколегії збірника, мають відповідати його
профілю в межах наступних започаткованих розділів:
- загальнотеоретичні питання кримінального процесу, криміналістики та
судової експертизи;
- питання тактики та методики розслідування злочинів, криміналістична
техніка;
- судова експертиза: наукові розробки у галузі експертних досліджень,
технології, методики та методи судових експертиз;
- використання результатів наукових розробок та практичних
напрацювань при проведенні судових експертиз;
- оглядова інформація зарубіжної практики у галузі судової експертизи.
До збірника можуть включатися й інші розділи, що визначається редколегією.
Редколегією приймаються до розгляду статті, які мають новизну та такі
елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, котрим
присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка
завдання); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням
отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальшого розвитку
та вдосконалення положень кримінального процесу, криміналістики, судової
експертизи та оперативно-розшукової діяльності.
Автори несуть відповідальність за відбір та точність наведених фактів,
цифр, цитат, правових відомостей, імен та іншої інформації; за зміст в
матеріалах даних, які не можуть бути опублікованими у відкритих виданнях; за
надання до редакції матеріалу, що вже був опублікований раніше в інших
виданнях або прийнятий ними до друку. Автори також гарантують відсутність
у статтях нецитованих запозичень з Інтернету та інших джерел.
Усі матеріали, які не відповідають цим вимогам, не розглядаються.
Надані матеріали не повертаються.
Статті надаються з рецензіями та витягами з протоколів засідань вчених
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рад, кафедр, лабораторій тощо з рекомендацією до публікації.
Редакційна колегія здійснює зовнішнє рецензування статей, які надійшли
для розгляду на предмет їх публікації та залишає за собою право відбору
матеріалів для збірника без письмового пояснення причин їх відхилення. Статті
докторів та кандидатів наук не рецензуються.
Редакційна колегія залишає за собою право внесення редакційних правок
без участі авторів без зміни суті матеріалу.
В одному випуску збірника може бути опубліковано не більше двох
статей одного автора: одна – з одноосібним авторством, друга – у співавторстві
або дві статті у співавторстві.
У збірнику можуть бути опубліковані матеріали з точкою зору автора
(авторів), яку не поділяють члени редколегії.
Структура та правила оформлення статей
При підготовці матеріалів для публікації в збірнику авторам необхідно
дотримуватися наступних вимог:
1. Тексти статей українською або російською мовою подаються з
анотаціями та резюме на російській, українській та англійській мовах,
оформлюються в текстовому редакторі Microsoft Word (2003-2007).
2. Статті надсилаються у 2-х примірниках мовою оригіналу разом з
електронними копіями і окремими додатковими електронними файлами
таблиць у форматі Word (за наявності), надруковані на аркуші формату А4,
шрифтом – Times New Roman, з полями: по верхньому та нижньому краю
аркуша 20 мм, з правого краю аркуша – 10 мм, з лівого – 30 мм, кегль 14,
міжстроковий інтервал – 1,5.
3. Стаття починається з УДК (індекс за Універсальною десятковою
класифікацією), який розташовується у лівому куті аркушу.
Нижче на 1 рядок по центру аркушу вказуються такі відомості: ініціали,
прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), посада та місце
роботи з одинарним міжрядковим інтервалом, шрифт Times New Roman,
жирний, кегель 14. Назва організації – набирається з нового рядка шрифтом
Times New Roman, кегель 14, вирівнюються по центру рядка.
4. Далі посередині вказується назва статті, яка розміщується на 1 рядок
нижче назви організації, прописним шрифтом Times New Roman, жирний,
кегель 14, з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по центру.
5. Під назвою друкується анотація – стисла характеристика змісту статті
об’ємом 5-7 строк. За анотацією слідує текст статті, після якого розміщуються
резюме – виклад суті статті з висновками – на російській (якщо стаття виконана
українською мовою) або на українській (якщо стаття виконана російською
мовою) та на англійській мовах об’ємом 250-300 слів.
Анотація, резюме розміщуються через один інтервал, виконуються
шрифтом Times New Roman, кеглем – 12, курсивом через один інтервал. Назва
статті та анотація викладаються на мові, якою написана стаття.
Такі ж кегель і інтервал застосовуються при оформленні таблиць,
підписів під рисунками. Використання інших шрифтів не допускається.
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6. Зноски по тексту повинні мати наскрізну нумерацію та оформлюватися
за допомогою графічного редактору Microsoft Word через меню: «Вставка» =>
«Ссылка» => «Сноска».
7. Математичні формули в тексті виконуються тільки за допомогою
редактора математичних формул Microsoft Equation (Microsoft Word). Літери
грецького алфавіту за текстом повинні бути стандартними символами шрифту
Symbol. Використання для таких цілей об’єктів Microsoft Equation не
допускається. Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше
5/6 ширини рядка.
8. Блок-схеми виконуються за допомогою редактора діаграм Microsoft
Graph (Microsoft Word). Діаграми та графіки виконуються тільки за допомогою
Microsoft Excel. При цьому, крім файлу з текстом статті, до якого вміщено
відповідну діаграму (графік), обов’язково надається файл Microsoft Excel.
9. Растрові ілюстрації (скановані рисунки, фотографії тощо), які
знаходяться в текстах статей також потрібно надавати окремо в форматі PDF
або на окремих аркушах. Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно
розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині, з
абзацного відступу 1,25 см.
10. У разі використання у тексті таблиць розташовувати їх необхідно за
текстом, причому їх ширина повинна бути на 1 см. менша, ніж ширина рядка.
Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1.), вирівнюючи по
правому краю, під якими розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.
11. Об’єкти, зазначені в п.п. 6-8 повинні розміщуватися в статтях без
обтікання текстом. Не потрібно використовувати вставки об’єктів в окрему
рамку або поверх тексту.
12. При оформленні ілюстративних матеріалів авторам статей слід
враховувати, що вони подаються як у чорно-білому, так і в кольоровому
варіантах форматом А5.
13. Підкреслювання в текстах статей використовувати не бажано, слід
користуватися курсивом або відділяти частини тексту за допомогою довгих
тире (—), цифр. Правильно використовувати короткі тире (–), дефіс (-) та тільки
типографські лапки («…»).
14. Наприкінці тексту статті надається «Перелік посилань» через один
інтервал від останнього рядка, шрифтом Times New Roman з одинарним
міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
Нижче, через один інтервал від останньої строчки нижнього рядка
літератури викладається резюме статті двома мовами: російською (коли текст
статті виконано українською) або навпаки, українською (коли текст виконано
російською мовою) та англійською. Виконується резюме шрифтом Times New
Roman, кегель – 12, одинарний інтервал, курсив.
15. Сторінки у тексті статті не нумеруються. Слова
у рукописі
відокремлюються одне від одного одним пробілом. Не припустимо
форматування (розміщення по центру, створювання відступів) тексту й
рисунків за допомогою множинних пробілів.
16. Після крапки, коми та інших розділових знаків завжди ставиться
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пробіл, у тому числі після та між ініціалами, після та між скороченнями в
списку літератури. Пробіл також завжди ставиться між цифрою та
позначенням, наприклад: «5 см».
17. При використанні в тексті спеціальних символів (×, ±, ÷, ∑, ≤, ≈ та ін.)
необхідно використовуйте шрифти Times New Roman: «Вставка» => «Символ»
або «Вставка» => «Специальные знаки».
18. Бібліографічний опис видань подається загальним списком в кінці
рукопису й складається згідно стандартів: ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне
посилання. Загальні положення та правила складання», ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила
складання» та ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у
бібліографічному описі : загальні вимоги та правила».
19. При посиланні на конкретний документ або цитуванні його у тексті
наукової роботи, у квадратних дужках наводиться номер, який відповідає
номеру у «Списку використаних джерел», або номер та сторінки, наприклад:
[12], [27] або [12, с. 5-6], [27, с. 61].
Посилання на неопубліковані праці не допускається.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
УДК 343.98
О.П. Фокін, канд. юрид. наук,
провідний науковий співробітник
Київський НДІ судових експертиз Мінюсту України
УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ:
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ
У статті на підставі аналізу положень теорії доказового права, зокрема методології судової
ідентифікації, проаналізовано процесуальну та не процесуальну її форми. За результатами
аналізу надані пропозиції до чинного Кримінального процесуального кодексу України

У своєму введенні до криміналістики Потапов С.М. відзначав, що
предметом криміналістичного дослідження є всякого роду об’єктивно-реальні
факти живої дійсності, які, відповідно до положень теорії доказового права,
можуть бути судовими доказами (тобто процесуальними джерелами судового
доказу тотожності – прим. наша), які встановлюються за допомогою системи
методів криміналістики, зокрема спеціального методу криміналістичного
дослідження – методу ідентифікації [1, с. 23] ...
(8-12 стор.)
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… У зв’язку із зазначеним, для надання процесуального статусу доказів
фактичним даним, отриманим за допомогою системи криміналістичної
реєстрації, нами пропонується внесення доповнень до переліку процесуальних
джерел доказів, визначених ч. 2 ст. 84 «Докази» КПКУ, з викладенням її (ч. 2
ст. 84 КПКУ) у наступній редакції:
«2. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази,
документи, висновки експертів, система криміналістичної реєстрації.»
Крім того, на наш погляд, підлягають процесуальній регламентації
функціонування системи криміналістичній реєстрації як, наприклад, слідчої
(розшукової) або негласної слідчої (розшукової) дії, використання об’єктів,
вміщених до криміналістичних обліків, в якості основних об’єктів дослідження,
зразків для проведення порівняльного дослідження тощо.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
ПРОЦЕСУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
А. П. Фокин
В статье проанализировано современное состояние процессуальной и
непроцессуальной форм идентификации с точки зрения положений доказательственного
права, в частности методологии судебной идентификации. Дана характеристика
регистрационной (учетно-регистрационной) форме идентификации с формированием
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предложений в нормативно-правовые акты ... Так, на примерах из практики показаны …
(250-300 слов)
… По результатам проведенного исследования предложено внести изменения и
дополнения в действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины касательно
регламентации системы криминалистической регистрации как процессуального источника
доказательств, функционирования системы криминалистической регистрации как
следственного (розыскного) негласного следственного (розыскного) действия, использования
объектов, помещенных в криминалистические учеты, в качестве основных объектов
исследования, образцов для проведения сравнительного исследования в рамках производства
судебных экспертиз.
IMPROVEMENT OF FUNCTIONING OF THE FORENSIC REGISTRATION
SYSTEM: THE PROCEDURAL ASPECT.
A. P. Fokin
In the article was analyzed the modern state of procedural and non-procedural forms of
identification according to the thesis of evidentiary law particularly of the methodology of the
forensic identification. The characteristic was given to the registration (discount registration) form
of the identification with the forming of the proposal to the regulatory acts… Thus, in the practical
examples shown …
(250-300 words)
By the result of the conducted research there was suggested to make changes and additions
to the current Criminal Procedure Code of the Ukraine regarding the regulation of the system of
forensic registration as investigative (manhunt) private investigative (manhunt) action, using the
objects, which were placed to the criminalistics accounting as the main objects of the research,
sample for the operation of the comparative research within the bounds of the production of
forensic examinations.

Редакційна колегія збірника «КРИМІНАЛІСТИКА І СУДОВА
ЕКСПЕРТИЗА» буде вдячна за дотримання вказаних вимог, вчасне надання
очікуваних матеріалів та інформує авторів, що статті подаються до редколегії
безкоштовно. Видання очікуваного випуску збірника планується у першому
півріччі 2019 року.
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The requirements for articles, the structure and the design of articles offered for
publication in the collection “Criminalistics and Forensics”
Interdepartmental scientific-practical collection “Criminalistics and Forensics”
is a domestic scientific, juridical, information publication, included in the list of
scientific professional publications of Ukraine, published once a year, printed in
mixed languages: Ukrainian, Russian and English, distributed on the territory of
Ukraine and beyond. The publication is intended for forensic experts, investigators,
judges, teachers and students of law and medical institutions.
The subjects, the structure and design of articles in the collection must meet the
requirements of normative documents of the Ministry of Education and Science of
Ukraine and the relevant standards.
General requirements
Articles sent to the Editorial Board of the collection, must meet the profile
established in the following sections:
– theoretical questions of criminal procedure, criminalistics and forensic
examination;
– tactics and methods of crime investigation, forensic technology;
– forensic examination: developments in the field of expert research,
technology, techniques and methods of forensic examination;
– use of the results of scientific research and practical data in conducting
forensic examinations;
– an overview of international practices in the field of forensics.
The collection may include other sections, under the decision of the Editorial
Board.
The Editorial Board takes into consideration the articles having novelty and
including the following elements: a problem in general and its relationship to the
scientific and practical tasks; analysis of research and publications in the field of the
problem; formation of the purposes of the article (formulation of the task);
presentation of basic research material with substantiation of scientific results;
conclusions and prospects for further development and improvement of the
provisions of criminal procedure, criminalistics, forensics and operational-search
activity.
Authors are responsible for the selection and the accuracy of the provided
facts, figures, quotations, legal data, names and any other information that cannot be
published in public media; for giving the Editors the material previously published in
other editions or have already taken for publication. Authors of articles must
guarantee absence in them of unquoted borrowings from the Internet and other
sources.
All materials that do not meet these requirements will not be considered by the
Editorial Board. Provided materials are not returned.
Articles must be accompanied with reviews and extracts from the meeting
protocols of the academic councils, departments, laboratories, etc. with
recommendation for publication.
The Editorial Board performs an external peer review of articles considered for
publication, and reserves the right to select materials for the collection without
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written explanation of the reasons for rejection. Articles of PhD authors and Doctors
of Science are not reviewed.
Editorial Board reserves the right to make editorial corrections without
participation of the authors, if these changes do not alter the essence of the material.
In one issue of the collection may be published no more than two articles of the
same author, the first – as author’s, the second – as co authored, or the two articles –
as co authored.
The collection may contain materials from the point of view of the author,
which is not shared by members of the Editorial Board.
The structure and the rules for design of articles
When preparing materials for publication in the collection, the authors must
adhere to the following requirements:
1. The texts of articles in Ukrainian or Russian languages should be
accompanied with annotations and summaries in Russian, Ukrainian and English
languages, formed in a Microsoft Word text editor (2003-2007).
2. Articles should be sent in 2 copies in the original language, together with
electronic copies and additional spreadsheet file in Word format (if available), printed
on a sheet of A4, font – Times New Roman, with margins: the upper and lower edge
of the sheet – 20 mm, from the right edge of the sheet – 10 mm, left – 30 mm, size
12-14, line spacing 1.5, paragraph indent – 1.25.
3. The article begins with the UDC (Universal Decimal Classification Index),
which is located in the left corner of the sheet.
The next lines, in the middle of the sheet shall include the following
information: initials, surname, academic degree, academic title of the author (s),
position and place of work, with single line spacing, font Times New Roman, bold,
size 14. The name of the organization is located in a new line, font Times new
Roman, size 14, aligned to the center line.
4. Further, in the middle, specify the title of the article, which is located at 1
line below the name of the organization, uppercase font Times New Roman, bold, 14
pt, single-spaced and centered.
5. The annotation – a brief description of the content of an article (5-7 lines)
should be located under the title of the article. After the annotation, a text of the
article follows, after which the summary is placed – a statement about the essence of
the article with the conclusions – in Russian (if the article is written in Ukrainian
language), or in Ukrainian (if the article is written in Russian) and English, the
amount 250-300 words.
Annotation and summary are typed in Times New Roman, size 12, italic, single
spaced. Article title and annotation are written in the language of the article.
The same type size and spacing is used in the design of tables and captions
under the pictures. The use of other fonts is not allowed.
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6. Footnotes in the text should be numbered consecutively and executed using
a graphical editor Microsoft Word menu “Insert” => “Link” => “Footnote”.
7. Mathematical formulas are typed in the text only with Microsoft Equation
Editor for mathematical formulas (Microsoft Word). Greek letters in the text should
be standard Symbol font characters. The use for this purpose of Microsoft Equation
objects is not allowed. Formula aligned to the center line, should not exceed 5/6 of its
width.
8. Flow charts are made using Microsoft Graph Diagram Editor (Microsoft
Word). Charts and graphs are carried out only with the help of Microsoft Excel. At
the same time, it is necessary to add a corresponding Microsoft Excel file to the file
containing the text of the article with additional diagram (chart).
9. Raster illustrations (scanned drawings, photographs, etc.) that are presented
in the text of the articles should be provided separately in PDF format or on a
separate sheet; if the article contains illustrations, they must be placed in the text,
aligning captions in width, with indentation 1.25 cm.
10. In the case if tables are used, they must be placed in the text, and their
width must be 1 cm less than the width of the line. Above the table there should be
indicated its sequence number (Table 1) with right alignment, and then the name of
the table with center alignment.
11. The objects defined in Clauses 6-8 should be placed in articles without text
wrapping. Do not insert objects placed in a separate box or over the text.
12. When making illustrative material, authors of the articles should take into
consideration that they may be made in black and white and in color, A5 format.
13. It is not desirable to use an underscore in the text of articles, you should use
italics or allocate part of the text with long dashes (–), use a hyphen (-) and only
typographical quotation marks (“...”).
14. At the end of the article there should be typed “List of References” in one
interval from the last line, Times New Roman font, single-spaced and aligned in
width.
After the list of literature, single-spaced there should be placed summary of the
article in two languages: Russian (if the text of the article is written in Ukrainian), in
Ukrainian (if the text of the article is written in Russian) and English. Use for
summary font Times New Roman, size – 12, single-spaced in italics.
15. All pages are not numbered. The words in the article are separated by a
single whitespace. It is unacceptable to format text and pictures (placement at the
center, creating indents) by multiple whitespaces.
16. After the point, comma, and other punctuation always put a whitespace,
including after and between initials, after and between contractions in the
bibliography. Space is also always placed between the number and symbol.
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17. If you use special symbols in the text (×, ±, ÷, Σ, ≤, ≈ etc.), you must use
the font Times New Roman: “Insert” => “Symbol” or “Insert” => “Special
characters”.
18. The bibliographic description of publications should be presented as
general list at the end of the article, compiled with the standards ДСТУ 8302: 2015
“Bibliographic Reference. General provisions and rules”, ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006
“Bіblіographіc records. Bіblіographіc description: General provisions and rules” and
ДСТУ 3582-97 “Abbreviations and contractions in the Ukrainian language in
bibliographic description: General requirements and rules”.
19. When referring to a particular document or quoting it in the text of
scientific work, there should be given in square brackets the number corresponding to
the number in the “List of References” or the number and pages, for example, [12],
[27] or [12, p. 5-6], [27, p. 61].
References to unpublished works are not allowed.
Example of the design of an article
IMPROVEMENT OF FUNCTIONING OF THE FORENSIC REGISTRATION SYSTEM:
THE PROCEDURAL ASPECT
A. Fokin
In the article was analyzed the modern state of procedural and non-procedural forms of
identification according to the thesis of evidentiary law particularly of the methodology of the
forensic identification. The characteristic was given to the registration (discount registration) form
of the identification with the forming of the proposal to the regulatory acts… Thus, in the practical
examples shown …
(250-300 words)
By the result of the conducted research there was suggested to make changes and additions
to the current Criminal Procedure Code of the Ukraine regarding the regulation of the system of
forensic registration as investigative (manhunt) private investigative (manhunt) action, using the
objects, which were placed to the criminalistics accounting as the main objects of the research,
sample for the operation of the comparative research within the bounds of the production of
forensic examinations.
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The Editorial Board of the collection “CRIMINALISTICS AND FORENSICS” will
be grateful for the observance of these requirements and the timely provision of the
expected materials, and also informs the authors that articles provided to the Editorial
Board are free of charge. The publication of the next issue of the collection is
expected in the first half of the year 2019.

