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 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 рукопису 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 та вчасне
надання очікуваних матеріалів.
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The requirements for topics, 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 three
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 schools.
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 above facts,
figures, quotations, legal data, names and any other information that can not 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
written explanation of the reasons for rejection. Articles of Ph. D are not reviewed.
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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 can 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, documented in a Microsoft Word text editor (20032007).
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.
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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.
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
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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,
for example: 5 cm.
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 of
drafting", ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Bіblіographіc records. Bіblіographіc
description: General provisions and rules of drafting" 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

The editorial board of the collection "Criminalistics and Forensics"
would be grateful for compliance with these requirements and timely
provision of the expected materials
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Требования к тематике, структуре и оформлению статей,
предоставляемых к публикации в сборнике
«КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
Межведомственный
научно-практический
сборник
«КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» – отечественное,
научное, юридическое, информационное издание, включенное в Список
научных профессиональных изданий Украины, выходит один раз в год,
печатается на трех языках: украинском, русском, английском, распространяется
на территории Украины и за ее пределами.
Издание рассчитано на судебных экспертов, следователей, судей,
преподавателей и студентов юридических и медицинских ВУЗов.
Тематика, структура и оформление статей в сборнике должны отвечать
требованиям нормативных документов Министерства образования и науки
Украины и соответствующим стандартам.
Общие требования
Статьи, направляемые в редколлегию сборника, должны отвечать его
профилю в рамках следующих установленных разделов:
- общетеоретические вопросы уголовного процесса, криминалистики и
судебной экспертизы;
- тактика и методика расследования преступлений, криминалистическая
техника;
- судебная экспертиза: научные разработки в области экспертных
исследований, технологии, методики и методы судебных экспертиз;
- использование результатов научных разработок и практических данных
при проведении судебных экспертиз;
- обзорная информация зарубежной практики в области судебной
экспертизы.
В сборник могут включаться и другие разделы, по решению редколлегии.
Редколлегия принимает к рассмотрению статьи, имеющие новизну и
включающие в себя следующие элементы: постановка проблемы в целом и ее
связь с научными и практическими задачами, анализ исследований и
публикаций, в области данной проблемы; формирование целей статьи
(постановка задачи); изложение основного материала исследования с
обоснованием полученных научных результатов; выводы, перспективы
дальнейшего развития и усовершенствования положений уголовного процесса,
криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности.
Авторы несут ответственность за выбор и точность приведенных фактов,
цифр, цитат, правовых данных, имен и любой другой информации, которая не
может быть опубликована в открытых изданиях; за предоставление в редакцию
материала, ранее опубликованного в других изданиях или уже принятого в
печать.
Авторы статей должны гарантировать отсутствие в них
нецитированных заимствований из Интернета и других источников.
Все материалы, не отвечающие данным требованиям, редколлегией
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рассматриваться не будут. Принятые материалы возврату не подлежат.
Статьи принимаются с рецензиями и извлечениями из протоколов
заседаний ученых советов, кафедр, лабораторий и т.д. с рекомендацией к
публикации.
Редакционная коллегия осуществляет внешнее рецензирование статей,
направленных к рассмотрению на предмет их публикации и оставляет за собой
право отбора материалов для сборника без письменного объяснения причин их
отклонения. Статьи докторов наук не рецензируются.
Кроме того, редколлегия оставляет за собой право внесения
редакционных правок без участия авторов, если эти правки не меняют сути
материала.
В одном выпуске сборника может быть опубликовано не более двух
статей одного автора: одна – авторская, вторая – в соавторстве, либо же две
статьи – в соавторстве.
В сборнике могут быть опубликованы материалы с точкой зрения автора,
которую не разделяют члены редколлегии.
Структура и правила оформления статей
При подготовке материалов к публикации в сборнике авторам
необходимо придерживаться следующих требований.
1. Тексты статей направляются на украинском или русском языках с
аннотациями и резюме на русском, украинском и английском языках,
оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word (2003-2007).
2. Статьи направляются в 2-х экземплярах на языке оригинала вместе с
электронными копиями и отдельными дополнительными электронными
файлами таблиц в формате Word (при их наличии), напечатанные на листе
формата А4, шрифтом – Times New Roman, с полями: по верхнему и нижнему
краю листа 20 мм, с правого края листа – 10 мм, с левого – 30 мм, кегль 12-14,
междустрочный интервал –1,5, абзацный от ступ – 1,25.
3. Статья начинается с УДК (индекс Универсальной
десятичной
классификации), который располагается в левом углу листа.
Ниже на 1 строку, по центру листа указываются следующие сведения:
инициалы, фамилия, научная степень, ученое звание автора (авторов),
должность и место работы, с одинарным междустрочным интервалом, шрифт
Times New Roman, жирный, кегль 14. Название организации набирается с новой
строки, шрифтом Times New Roman, кегль 14, выравнивается по центру строки.
4. Далее, посередине, указывается название статьи, которое размещается
на 1 строку ниже названия организации, прописным шрифтом Times New
Roman, жирный, кегль 14, с одинарным междустрочным интервалом и
выравнивается по центру.
5. Под названием печатается аннотация – краткая характеристика
содержания статьи объемом 5-7 строк. За аннотацией следует текст статьи,
после которого размещается резюме – изложение сути статьи с выводами – на
русском (если статья написана на украинском языке) либо на украинском (если
статья написана на русском языке) и на английском языках, объемом 250-300
слов.
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Аннотация, резюме размещаются через один интервал, набираются
шрифтом Times New Roman, кеглем 12, курсивом через один интервал.
Название статьи и аннотация пишутся на языке статьи.
Тот же самый кегль и интервал используется при оформлении таблиц и
подписей под рисунками. Применение других шрифтов не допускается.
6. Сноски по тексту должны иметь сквозную нумерацию и оформляться с
помощью графического редактора Microsoft Word через меню: «Вставка» =>
«Ссылка» => «Сноска».
7. Математические формулы в тексте набираются только при помощи
редактора математических формул Microsoft Equation (Microsoft Word). Буквы
греческого алфавита в тексте должны бать стандартными символами шрифта
Symbol. Использование для этих целей объектов Microsoft Equation не
допускается. Формула выравнивается по центру строки и не должна превышать
5/6 ее ширины.
8. Блок-схемы выполняются с помощью редактора диаграмм Microsoft
Graph (Microsoft Word). Диаграммы и графики выполняются только с помощью
Microsoft Excel. При этом кроме файлов с текстом статьи, к которому добавлена
соответствующая диаграмма (график), обязательно добавляется файл Microsoft
Excel.
9. Растровые иллюстрации (сканированные рисунки, фотографии и т.д.),
находящиеся в текстах статей, необходимо подавать отдельно в формате PDF
или на отдельных листах; если в статье присутствуют иллюстрации, их
необходимо располагать по тексту, выравнивая подписи
по ширине, с
абзацного отступа 1,25 см.
10. В случае использования таблиц, располагать их необходимо по тексту,
причем их ширина должна быть на 1 см. меньше, нежели ширина строки. Над
таблицей указывается ее порядковый номер (Таблица 1.) с выравниванием по
правому краю, после чего размещается название таблицы, с выравниванием по
центру.
11. Объекты, указанные в п.п. 6-8 должны размещаться в статьях без
обтекания текстом. Не следует помещать вставки объектов в отдельной рамке
или же поверх текста.
12. При оформлении иллюстративных материалов авторам статей следует
учитывать, что они могут подаваться как в черно-белом так и в цветном
вариантах форматом А5.
13. Нежелательно использовать подчеркивания в текстах статей, следует
пользоваться курсивом либо же выделять часть текста при помощи длинных
тире (–), использовать дефис (-) и только типографские кавычки («…»).
14. В конце текста статьи набирается «Перечень ссылок», через один
интервал от последней строки, шрифтом Times New Roman с одинарным
междустрочным интервалом и выравнивается по ширине.
После перечня литературы, через один интервал размещается резюме
статьи на двух языках: русском (если текст статьи выполнен на украинском),
на украинском (если текст статьи выполнен на русском) и английском.
Набирается резюме шрифтом Times New Roman, кеглем – 12, через один
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интервал курсивом.
15. Страницы рукописи не нумеруются. Слова рукописи разделяются
между собой одним пробелом. Недопустимо форматирование (размещение по
центру, создание отступов) с помощью множественных пробелов.
16. После точки, запятой и других разделительных знаков всегда ставится
пробел, в том числе после и между инициалами, после и между сокращениями в
списке литературы. Пробел также всегда ставится между цифрами и
обозначениями.
17. При использовании в тексте специальных символов (×, ±, ÷, ∑, ≤, ≈и
т.д.) необходимо использовать шрифты Times New Roman: «Вставка» =>
«Символ» или «Вставка» => «Специальные знаки».
18. Библиографическое описание изданий подается общим списком в
конце рукописи, составляется с учетом стандартов ДСТУ 8302:2015
«Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги
та правила складання» и ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у
бібліографічному описі : загальні вимоги та правила».
19. При ссылке на конкретный документ или цитировании его в тексте
научной работы, в квадратных скобках приводится номер, отвечающий номеру
в «Перечне ссылок», или номер и страницы, например: [12], [27] или [12, с. 56], [27, с. 61].
Ссылки на неопубликованные труды не допускаются.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
УДК 343.98
О.П. Фокин, канд. юрид. наук,
ведущий научный сотрудник
Киевский НИИ судебных экспертиз Минюста Украины
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье, на основании анализа положений теории доказательственного права, а именно
теории судебной идентификации, проанализированы процессуальные и
непроцессуальные ее формы. По результатам анализа представлены предложения о
дополнениях в действующий Уголовно-процессуальный кодекс Украины

В своем «Введении в криминалистику» Потапов С.М. отмечал, что
предметом криминалистического исследования есть всякого рода объективнореальные факты живой действительности, которые в

соответствии с
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положениями теории доказательственного права, могут быть судебными
доказательствами и которые устанавливаются с помощью системы методов
криминалистики, в частности специального метода криминалистического
исследования – метода идентификации [1, c.23] …
(8-12 стр.)
… В связи с изложенным выше, для приобретения процессуального
статуса доказательств фактическими данными, полученными с помощью
системы криминалистической регистрации, нами предлагается

внесение

дополнений к перечню процессуальных источников доказательств, указанных в
ч. 2 ст. 84 «Доказательства» УПК Украины, с изложением

ее (ч.2 ст. 84

УПКУ) в следующей редакции:
«2. Процессуальными источниками доказательств могут быть показания,
вещественные

доказательства,

документы,

выводы

экспертов,

система

криминалистической регистрации.»
Кроме того, на наш взгляд, подлежит процессуальной регламентации
функционирование системы криминалистической регистрации, как, например,
следственного (розыскного) или негласного следственного (розыскного)
действия, использование объектов входящих в криминалистические учеты, в
качестве

основных

объектов

исследования,

образцов

для

проведения

сравнительного исследования и т.д.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІАНУВАННЯ
СИСТЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ:
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ
А. П. Фокін
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.
(250-300 слів)
… За результатами проведеного дослідження запропоновано внести зміни та
доповнення до діючого Кримінального процесуального кодексу України стосовно
регламентації системи криміналістичної реєстрації як процесуального джерела доказів,
функціонування системи криміналістичної реєстрації як слідчої (розшукової) негласної
слідчої (розшукової) дії, використання об’єктів, розміщених в криміналістичних обліках, в
якості основних об’єктів дослідження, зразків для проведення порівняльного дослідження в
рамках проведення судових експертиз.

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.
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