ВИМОГИ
до рукописів статей, що подаються в наукове видання
“East Journal of Security Studies”
До друку приймаються наукові статті з високим науковим рівнем, раніше не опубліковані й оформлені
російською або англійською мовами.
Вимоги щодо структури статті такі:
– УДК; прізвище, ініціали автора (співавторів); науковий ступінь, учене звання, установа, місто; назва
статті; англійською мовою стисла анотація (до 50 слів) і ключові слова (5–7 слів);
– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які
спирається автор;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів і
чітким формулюванням наукової новизни. Кількість табличного та графічного матеріалу повинна бути
мінімальна, а матеріал мати назву та порядковий номер;
– висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;
– література (перелік використаних джерел, на які є посилання в статті, подається в алфавітному
порядку; бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) і references.
Технічні вимоги: Текст статті має бути набраним на комп’ютері (редактор Word for Windows
(версія 1997-2003)). Формат А4 з полями з усіх сторін 2,0 см; шрифт набору тексту Times New Roman – 14 пт,
міжрядковий інтервал – 1,5. Для стилістичного виділення фрагментів тексту слід вживати начертання, курсив із
збереженням гарнітури та розміру шрифту. Обсяг статті, у т. ч. зі списком використаних джерел, таблицями
схемами тощо, не повинен перевищувати 0,5 д.а. або 20 тис. знаків з проміжками.
Для опублікування статті автору необхідно подати до редакції такі матеріали:
1. Роздрукований текст статті, завізований власноручним підписом автора (співавторів).
2. Розширену анотацію статті на англійській мові (3,0 тис. знаків) із зазначенням прізвища, ініціалів
автора (співавторів), назви статті та стислим викладенням змісту положень основних її рубрик (постановка
проблеми (problem setting), аналіз останніх досліджень і публікацій (recent research and publications analysis), цілі
дослідження (paper objective), отримані результати (paper main body) і висновки (conclusions of the research)).
3. Витяг з протоколу засідання кафедри (лабораторії, сектору тощо) про рекомендацію статті до друку.
4. Рецензію на статтю доктора/кандидата наук за фахом видання для аспірантів (здобувачів). Підписи на
рецензії та витязі з протоколу мають бути завірені печатками закладу.
5. Відомості про автора (співавторів) на окремому аркуші, в яких указати повністю українською та
англійською мовами ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посаду, установу, місто, контактний телефон і E-mail.
Повний комплект матеріалів подається за адресою 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 28
(навчально-науково-виробничий центр НУЦЗУ). Електронну версію документів слід надсилати на
dergupr@nuczu.edu.ua, причому назва файлу має відповідати прізвищу автора.
Відповідальність за зміст поданих до друку статей несуть автори.
Редакційна колегія може скорочувати та редагувати матеріали, а також залишає за собою право відхиляти
матеріали, що не відповідають прийнятим вимогам.

ТРЕБОВАНИЯ
к рукописям статей, которые подаются в научное издание
"East Journal of Security Studies"
К печати принимаются научные статьи с высоким научным уровнем, ранее не опубликованные и
оформленные на русском или английском языках.
Требования по структуре статьи такие:
- УДК, фамилия, инициалы автора (соавторов), ученая степень, ученое звание, учреждение, город;
название статьи; на английском языке краткая аннотация (до 50 слов) и ключевые слова (5-7 слов);
- постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными задачами;
- анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение этой проблемы и на
которые опирается автор;
- формулировка целей статьи (постановка задачи);
- изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
результатов и четкой формулировкой научной новизны. Количество табличного и графического материала
должно быть минимальным, а материал иметь название и порядковый номер;
- выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в этом направлении;
- литература (список использованных источников, на которые есть ссылки в статье, подается в
алфавитном порядке; библиографическое описание оформляется согласно ГОСТ 7.1: 2006) и references.
Технические требования: Текст статьи должен быть набран на компьютере (редактор Word for Windows
(версия 1997-2003)). Формат А4 с полями со всех сторон 2,0 см; шрифт набора текста Times New Roman - 14 пт,
межстрочный интервал - 1,5. Для стилистического выделения фрагментов текста следует употреблять
начертание, курсив с сохранением гарнитуры и размера шрифта. Объем статьи, в т. ч. со списком
использованных источников, таблицами схемами и т.п., не должен превышать 0,5 п.л. или 20 тыс. знаков с
пробелами.
Для опубликования статьи автору необходимо подать в редакцию следующие материалы:
1. Распечатанный текст статьи, завизирован собственноручной подписью автора (соавторов).
2. Расширенную аннотацию статьи на английском языке (3,0 тыс. знаков) с указанием фамилии,
инициалов автора (соавторов), названия статьи и кратким изложением содержания положений основных ее
рубрик (постановка проблемы (problem setting), анализ последних исследований и публикаций (recent research
and publications analysis), цели исследования (paper objective), полученные результаты (paper main body) и
выводы (conclusions of the research)).
3. Выписка из протокола заседания кафедры (лаборатории, сектора и т.д.) о рекомендации статьи к печати.
4. Рецензию на статью доктора / кандидата наук по специальности издание для аспирантов (соискателей).
Подписи на рецензии и извлечении из протокола должны быть заверены печатями заведения.
5. Сведения об авторе (соавторов) на отдельном листе, в которых указать полностью на украинском и
английском языках ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, учреждение, город, контактный телефон и
E-mail.
Полный комплект материалов подается по адресу 61024, г. Харьков, ул. Лермонтовская, 28 (учебнонаучно-производственный центр НУЦЗУ). Электронную версию документов следует направлять по
dergupr@nuczu.edu.ua, причем название файла должно соответствовать фамилии автора.
Ответственность за содержание представленных к печати статей несут авторы.
Редакционная коллегия может сокращать и редактировать материалы, а также оставляет за собой
право отклонять материалы, не соответствующие принятым требованиям.

REQUIREMENTS
to the manuscripts of articles that are submitted to a scientific publication
"East Journal of Security Studies"
Scientific articles with a high scientific level, previously unpublished and issued in Russian or English, are accepted
for publication.
Requirements for the structure of the article are:
- UDC, surname, initials of the author (co-authors), academic degree, academic title, institution, city; article title;
in English, a brief abstract (up to 50 words) and keywords (5-7 words);
- statement of the problem in general and its connection with important scientific tasks;
- an analysis of the latest research and publications in which the solution of this problem has been initiated and
on which the author relies;
- formulation of the objectives of the article (statement of the problem);
- presentation of the main material of the study with full justification of the scientific results obtained and a clear
formulation of scientific novelty. The number of table and graphic material should be minimal, and the material should
have a name and a serial number;
- conclusions from this study and prospects for further research in this direction;
- Literature (the list of sources used, referred to in the article, is given in alphabetical order, the bibliographic
description is made in accordance with GOST 7.1: 2006) and references.
Technical requirements: The text of the article should be typed on the computer (Word for Windows editor
(version 1997-2003)). Format A4 with margins on all sides 2.0 cm; font typing Times New Roman - 14 pt, line spacing 1.5. For stylistic selection of fragments of the text, you should use a font, italic with the preservation of the headset and
font size. The volume of the article, including the list of sources used, tables of schemes, etc., should not exceed 0.5 pp. or
20 thousand characters with spaces.
To publish an article, the author should submit the following materials to the editorial staff:
1. The printed text of the article, is endorsed by the handwritten signature of the author (co-authors).
2. The expanded abstract of the article in English (3.0 thousand characters), indicating the name, initials of the
author (co-authors), the title of the article and a brief outline of the contents of the provisions of its main headings
(problem setting, analysis of recent studies and publications recent research and publications analysis, the objective of the
paper, the results of the paper (paper main body) and conclusions (conclusions of the research).
3. Extract from the minutes of the meeting of the department (laboratory, sector, etc.) on the recommendation of the
article to the press.
4. Review of the article by a doctor / candidate of sciences in the specialty edition for graduate students
(applicants). Signatures on reviews and extractions from the protocol must be certified with the stamps of the institution.
5. Information about the author (co-authors) on a separate sheet, in which to indicate in full in Ukrainian and
English languages Full name, academic degree, academic title, position, institution, city, contact phone number and Email.
A complete set of materials is available at 61024, Kharkov, Lermontovskaya, 28 (educational and research and
production center of NUCPU). The electronic version of documents should be sent to dergupr@nuczu.edu.ua, and the file
name must match the author's surname.
The authors bear responsibility for the content of the articles submitted to the press.
The editorial board can reduce and edit materials, and also reserves the right to reject materials that do not meet
the requirements.

