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Вступ 

 

Наукові журнали мають бути посередником між автором та читачем - 

потенційним оцінювачем оприлюднених праць. Для повноцінного 

виконання цієї функції журнал повинен входити до міжнародного кола 

періодичних наукових видань та бути представленим у відомих системах 

реферування - базах наукових статей у мережі Internet. Тільки у цьому 

випадку можна очікувати повноцінного цитування - появи 

загальноприйнятих посилань на певну роботу інших науковців у журналах, 

що також представлені у знаних (всесвітньо відомих) базах даних. 

Науковий журнал виконує широкий спектр функцій, які в цілому дають 

уявлення про: напрями розвитку науки, її досягнення і 

конкурентоспроможність; публікаційну активність авторів і рейтинг 

організацій, які вони представляють; оцінку ступеня затребуваності видань 

у світовій спільноті за даними їх цитування тощо. 

Науковий журнал Вісник Національного транспортного 

університету – це фахове видання категорії Б (ISSN 2523-496X (Online), 

ISSN 2308-6645 (Print). Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія 

КВ № 25200-15140ПР від 20.07.2022 р., видане Міністерством юстиції 

України. 

Журнал був заснований у 1997 р. Мова видання: українська, 

англійська. У Віснику публікуються матеріали, які висвітлюють науково-

методичну, наукову і педагогічну діяльність Національного транспортного 

університету, спрямовані на підвищення ефективності роботи всіх видів 

транспорту та інфраструктури дорожнього комплексу України та підготовку 

висококваліфікованих фахівців даного напрямку. 

Наукові спеціальності за якими Вісник НТУ здійснює публікації 

статей: 

економічний випуск 

51 - Економіка (28.12.2019) 

73 - Менеджмент (28.12.2019) 

технічний випуск 

113 - Прикладна математика (28.12.2019) 

122 - Комп’ютерні науки (26.11.2020) 

124 - Системний аналіз (26.11.2020) 

131 - Прикладна механіка (28.12.2019) 

133 - Галузеве машинобудування (28.12.2019) 

142 - Енергетичне машинобудування (02.07.2020) 

151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (26.11.2020) 

192 - Будівництво та цивільна інженерія (17.03.2020) 

274 - Автомобільний транспорт (28.12.2019) 

275 - Транспортні технології (за видами) (28.12.2019) 

Періодичність видання журналу: 2 випуски на рік (із свідоцтва); 2-4 

випуски на рік (наявна). Сфера розповсюдження: загальнодержавна 
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1. Вимоги до змісту 

 

Статті, що подаються, мають обов'язково відповідати профілю 

журналу. До редакції, приймаються статті, які дозволяють скласти уявлення 

про сучасний стан найбільш актуальних проблем за профілем (назвою) 

журналу. 

Виклад статті має бути чітким, ясним, змістовним. Наукові статті 

повинні мати такі елементи: 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій (бажано за останні 5 років), у 

яких розпочато вирішення даної проблеми і на які спирається автор, 

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; 

 формування цілей статті (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

 висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень 

у даному напрямі. 

Бажано наводити назви цих пунктів по тексту статті. 

Для всіх журналів без винятку існують вимоги, пропоновані 

зарубіжними базами даних до заголовків статей: 

- заголовки наукових статей повинні бути інформативними (Web of 

Science цю вимогу розглядає в експертній системі як одну з основних); 

- у заголовках статей можна використовувати тільки загальноприйняті 

скорочення; 

- у перекладі заголовків статей англійською не повинно бути ніяких 

транслітерацій, окрім неперекладних назв власних імен, приладів та інших 

об'єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний 

сленг. 

Мінімальний розмір статті без урахування списків джерел та анотацій 

- 12 тис. друкованих знаків з пробілами (5 сторінок набраного тексту), 

максимальний - 24 тис. (до 8 сторінок набраного тексту). 

Кількість співавторів статті повинно бути обмежено 7 особами, автор 

має право публікувати не більше однієї статті у номері наукового журналу. 

 

2. Вимоги до оформлення 

Текст статті має бути підготовлений методом комп'ютерного набору в 

редакторі MS Word для Windows, ретельно перевірений, роздрукований та 

погоджений з усіма авторами. 

Стаття надсилається на електронну адресу редакції (двічі, 
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попередня версія і кінцева рецензована версія). Текст повинен бути 

набраний через 1 інтервал шрифтом "Times New Roman Суг", розміром 11 

пунктів чорного кольору стандартної жирності у форматі А4, відступ абзацу 

1,1. Основні елементи та текст статті оформляються у відповідності до 

цих вимог та ДСТУ 3008-2015. 
Сторінка повинна мати 4 поля: бокові - 20 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 

20 мм. Порядковий номер сторінки не проставляється. 

Шапка статті: У лівому кутку зверху проставляється індекс УДК 

(шрифт - звичайний, розмір - 11 пунктів), в наступному рядку він 

дублюється англійською. Через один рядок, симетрично на аркуші 

друкується заголовок (шрифт - звичайний, розмір - 11 пунктів, всі літери 

прописні), після заголовку, через один рядок — прізвище та ініціали, 

наукова ступінь, місце основної роботи автора (авторів), місто, країна 

(шрифт - звичайний, розмір - 11 пунктів). 

Далі, через один рядок, назва та інформація про авторів дублюється 

англійською мовою. Слід обов'язково дотримуватись саме такої 

послідовності! (лексика для перекладу вчених звань, наукових ступенів і т. 

д. див. додаток 4) 

Прізвище, ініціали, науковий ступінь кожного з авторів пишуться з 

нового рядка. Науковий ступінь пишеться повністю, без скорочень. 

Вчене звання вказувати не потрібно! Між прізвищем авторів і текстом 

статті - пропуск один рядок. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, рисунки) повинні 

бути розташовані в межах області тексту MS WORD. Всі зображення, 

повинні бути введені в документ як рисунок Microsoft Word, без рамки, або 

в інший спосіб, але у будь-якому випадку, рисунок повинен бути високої 

якості, повинна бути збережена можливість редагувати його розмір, 

складові частини та елементи, текст в ньому без викривлення 

пропорцій. Ілюстрації позначаються порядковими номерами. За 

необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані 

(підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок __», яке 

разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, 

наприклад, «Рисунок 3.1 – Схема розміщення». Назва рисунка: шрифт 

"Times New Roman Суг", розмір 11 пунктів, звичайний, розміщення по 

центру, симетрично на аркуші. На всі ілюстрації повинні бути посилання 

в тексті!!! Підписи рисунків необхідно дублювати англійською мовою 

(крім англомовних публікацій). 
Формули вводяться у графічному редакторі "Microsoft Equation". 

Стиль (шрифт) формул "Times New Roman Суг", розмір 11 пунктів, 

розміщення по центру, симетрично на аркуші. Номер формули 

проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках. Пропуск до і після 

формули - один рядок. 

Таблиці повинні бути розташовані в межах області тексту MS WORD. 

Таблиця повинна мати назву, яку друкують з великої літери і вміщують над 
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таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. 

Слово «Таблиця __ » вказують один раз зліва над першою частиною 

таблиці, у випадку переносу на наступні сторінки, над іншими частинами 

пишуть: «Продовження таблиці __» з зазначенням номера таблиці. 

Наприклад: Таблиця 1 - Порівняльна характеристика фінансово-

господарських показників. На всі таблиці повинні бути посилання в 

тексті, якщо таблицю запозичено, необхідно вказати джерело!!! Назви 

таблиць необхідно дублювати англійською мовою (крім англомовних 

публікацій). 
Перенос таблиці з однієї сторінки на іншу обов'язково повинен 

дублюватись нумерацією стовпців. Назва таблиці: шрифт "Times New 

Roman Суг", розмір 11 пунктів, звичайний, розміщення по центру. 

У наукових статтях мають застосовуватись одиниці Міжнародної 

системи СІ. 

3. Оформлення бібліографічного списку 

 

Перелік джерел (бібліографічний список), на які є посилання в статті, 

оформлений у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Форма 23. Приклади 

оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у 

дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті; 

Бюлетень ВАК України, № 5, 2009) наводиться в кінці статті (за чергою 

посилань) під заголовком "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ". Обов'язкова наявність 

посилань на використані літературні джерела по тексту статті. Кількість 

посилань повинна вказувати на те, що автор ґрунтовно проаналізував 

наукові дослідження в даному напрямку, і становити не менше 8 посилань. 

Посилання оформляються у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

"Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання" (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009). 

Перелік посилань наводиться мовою оригіналу, а також 

транслітерується під назвою "REFERENCES" 

Видання Національного транспортного університету використовують 

найбільш поширені англомовні APA (American Psychological Association 

http://www.apa.org) посилання, відповідно до яких здійснюється оформлення 

бібліографічних посилань англійською мовою. За схемою: 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C.C. (Дата публікації). Назва 

публікації транслітерована [Назва публікації англійською мовою]. Назва 

періодичного видання транслітерована - Назва періодичного видання 

англійською мовою, Том (Випуск), Сторінка(и) [Мова] 

Приклад: 

Illiashenko, S.M. (2012). Analiz rynkovyh mozhlyvostei i potencialu 

innovaciinoho rozvytku orhanizacii na bazi ekolohichnykh innovatsii [Analysis 

of market opportunities and organization potential of innovative development 

http://www.apa.org/
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on basis of ecological innovation]. Marketynh i menedzhment innovatsii - 

Marketing and Management of Innovations, 3, 229-241 [in Ukrainian]. 
Детальна інструкція щодо оформлення переліку посилань доступна за 

адресою http://publications.ntu.edu. ua/info/APA.pdf 

Найбільш точну ідентифікацію статей з електронних журналів можна 

отримати, якщо вказати унікальний ідентифікатор, яким користуються 

практично всі провідні закордонні журнали для ідентифікації своїх статей 

(Digital Object Identifier - DOI). Система DOI є міжнародним ISO стандартом 

(http://www.doi.org/). Тому за наявності в статті DOI, у списку літератури 

бажано вказувати її ідентифікатор, і тоді, коли навіть бібліографічний опис 

був неточним, посилання на статтю буде однозначно правильно 

встановлено.  

4. Оформлення рефератів та ключових слів 

 

Після переліку посилань, далі по тексту подаються розгорнуті 

реферати двома мовами – українською та англійською (шрифт - звичайний, 

розмір - 11 пунктів) під заголовками, відповідно "РЕФЕРАТ", "ABSTRACT". 

Автори, назви статті та журналу і інша вихідна інформація в рефератах 

оформляються у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Реферат 

призначений для ознайомлення з статтею. Він має бути стислим, 

інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про 

доцільність читання всієї статті. Текст реферату повинен відбивати подану 

у статті інформацію, як правило, у такій послідовності: об'єкт дослідження 

або розроблення; мета роботи; методи дослідження та апаратура; результати 

та їх новизна; основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні 

характеристики та показники; ступінь впровадження; взаємозв'язок з 

іншими роботами; рекомендації щодо використання результатів роботи; 

галузь застосування; економічна ефективність; значущість роботи та 

висновки; прогнозні припущення про розвиток об'єкту дослідження або 

розроблення. 

Текст реферату повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від 

другорядної інформації, відрізнятися переконливістю формулювань, бути 

інформативним, змістовним, структурованими, компактними, 

оригінальними (не бути калькою україномовної анотації), написаний 

якісною англійською та українською мовами. Текст повинен бути зв'язним з 

використанням слів «отже» , «більше того» , «наприклад» , «в результаті» і 

т.д. ("consequently", "moreover", "for example", "the benefits of this study", "as 

a result" etc). Необхідно використовувати активний , а не пасивний стан, 

тобто "The study tested" , але не "It was tested in this study". 

Реферат однією мовою належить виконувати обсягом до 500 слів, але 

не менше ніж 1/2 сторінки. Якість англомовного перекладу анотації до 

статті, а за необхідності і самої статті, визначає редколегія журналу. За 

умови виявлення низької якості англомовного перекладу редакція 

http://publications.ntu.edu.ua/info/APA.pdf
http://www.doi.org/
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залишає за собою право відхилити друк статті. Машинний переклад за 

допомогою комп'ютерної техніки категорично забороняється! 

Анотації (реферати, авторські резюме) англійською мовою служать для 

іноземних учених основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про 

зміст. Зарубіжні фахівці з анотації оцінюють публікацію, можуть 

використовувати її в своїй публікації та зробити на неї посилання, відкрити 

дискусію з автором, запросити (передплатити) повний текст. Анотація 

англійською за обсягом може бути більше анотації національній мовою. 

Після кожного з рефератів, вміщують ключові слова українською та 

англійською мовами відповідно. (шрифт - звичайний, розмір - 11 пунктів, всі 

літери прописні). 

Ключові слова повинні якомога точніше відображати зміст та 

направленість статті, їх перелік від 5 до 10 слів (словосполучень). 

 

5. Інформація про авторів 

 

Після ключових слів до кожного з рефератів, обов'язково вміщують 

інформацію про автора (авторів) українською та англійською мовами 

відповідно. (шрифт - звичайний, розмір - 11 пунктів). 

Інформація подається у такій послідовності: прізвище, імя, по батькові 

(повністю, для англійської мови транслітеровано), науковий ступінь 

(повністю), вчене звання (повністю), основне місце роботи (повністю, без 

скорочень та абревіатур), посада, e-mail адреса, контактні номери телефонів 

(обов'язково, з кодами, для можливості телефонувати Вам з за кордону), 

ORCID. Інформація про кожного з авторів подається з нової строки. 

Крім того, автори подають відомості про себе у формі наведеній в 

додатках. 

6. Рецензування статей 

 

Відповідно до п. 2.11 наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012, 

обов'язковим є здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей, 

що готуються до опублікування, та організація нею проведення зовнішнього 

рецензування. 

Обов’язкова наявність двох рецензій на статтю. 

З огляду на це, на початковому етапі автор готує зовнішню, складену 

фахівцем в даному напрямку досліджень, доктором наук, (вченим, 

керівником органу державного управління чи структурного підрозділу 

органу державного управління пов'язаного з напрямком досліджень, 

керівником підприємства чи організації пов'язаної з напрямком досліджень), 

що не є працівником НТУ. 

Відомості про рецензентів оформлюються аналогічно відомостям про 

авторів статті та розміщуються в статті після інформації про авторів. 

Рецензії повинні бути скріплені печатками установ, підприємств, 

організацій. 
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Стаття подана з повним комплектом документів обов'язково підлягає 

внутрішньому рецензуванню одним із членів редколегії журналу. 

 

7. Процедура подання повного пакета документів до редколегії 

7.1. Попередній розгляд статті 

Статті, надані для публікації в журналі, в обов'язковому порядку 

проходять процедуру попереднього розгляду. Електронна версія статті 

надається на e-mail адресу: 

для журналу «Вісник НТУ» visnik. ntu@gmail. com 

для журналу «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво» 

avtodorogi-ntu@ukr.net. 
Назва файлу з електронною версією статті має обов'язково містити 

прізвище та ім 'я автора (першого з авторів), наприклад: Петренко-С-

B.doc., тема листа Петренко стаття на розгляд. 

Під час попереднього розгляду стаття перевіряється на дотримання 

загальних вимог. 

Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам, 

автор особисто приносить повний пакет документів відповідальному 

секретарю редколегії. 

 

7.2. Подання документів до редколегії 

 

Комплект документів на статтю, який подається авторами до 

редколегії у паперовому вигляді складається з: 

1. Заява (за наявності співавторів - спільна, за підписами усіх 

співавторів) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), 

ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших 

виданнях, автори дають спільну письмову згоду на публікацію 

матеріалу саме у виданні Національного транспортного університету 

(додаток А); 

2. Витяг з протоколу засідання кафедри, НДІ «Проблем транспорту…», 

або наукового підрозділу, що рекомендує статтю до друку (звертаємо 

увагу на те, що стаття повинна бути обов'язково обговорена та 

рекомендована колективом кафедри); 

3. Рецензії (рекомендація до друку) - за підписом профільного (за 

тематикою статті) доктора наук, засвідчена в установленому порядку. 

Рецензія має бути тією ж мовою, що й сама стаття. Рецензії повинні 

бути скріплені печатками установ, підприємств, організацій.  

4. Довідка про автора (авторів) (фото автора, прізвище, ім'я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи, посада, 

поштова адреса для листування, номер телефону, e-mail та інша 

інформація) обов'язково окремим файлом. (додаток Б) 

5. Згода на обробку персональних даних для кожного з авторів 

(додаток В). 

mailto:visnik.ntu@gmail.com
mailto:avtodorogi-ntu@ukr.net
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Після представлення статті та документів до редколегії, розгляду 

поданих матеріалів, автор отримує дозвіл на передачу на внутрішню 

рецензію. Рецензентом має бути обов'язково член редколегії журналу. З 

метою рівномірного розподілу статей поміж рецензентами, встановлена 

кількість статей для одного рецензента в одному номері журналу - не більше 

п'яти рецензій. 

Внутрішнє рецензування відбувається тільки за умови наявності 

повного пакету документів, підготовлених відповідним чином, та 

оформлених згідно вимог до статті та супроводжувальних документів! 

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди 

автора (авторів). Редакція залишає за собою право на незначне редагування 

та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську 

стилістику. 

Остаточний висновок щодо публікації приймає редакційна колегія 

наукового журналу 

Гонорар автору (авторам) не виплачується. 

Матеріали, подані без дотримання наведених вимог, повертаються без 

розгляду. 

Зразок оформлення основних елементів статей наведено в додатках. 

Приймаються статті українською та англійською мовами (також за 

погодженням з редколегією можливе використання інших регіональних 

мов). 

Електронний архів наукових видань Національного транспортного 

університету доступний за посиланням http://publications.ntu.edu.ua. 
  

http://publications.ntu.edu.ua/
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Зразок заяви про публікацію 
  

 Головному ректору наукового  

видання «Вісник Національного 

транспортного університету» 

д-ру техн. наук, проф. Дмитриченку М.Ф. 

 

д-ра техн. наук, проф. кафедри «Транспортні 

системи та безпека дорожнього руху» 

Петренка І.І. 

 

Заява 

Цим засвідчуємо, що стаття, надана для публікації у Науково-

технічний журнал «Вісник Національного транспортного університету» на 

тему: «Використання методів системного аналізу при дослідженні проблем 

інтелектуальних транспортних систем» (8 стор.), є нашою власною 

розробкою, раніше не публікувалася і не друкувалася в інших наукових 

виданнях, не знаходиться на розгляді в інших журналах. 

Ми ознайомилися з вимогами до подання й оформлення наукових 

статей до журналу та погоджуємо публікацію статті у наступному номері 

журналу, відповідно до черговості, яка визначається редколегією. 

 

 

 

__ _________ 202_ р. ____________________ Іван Петренко 
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Додаток Б. Зразок інформації про авторів 

 

Відомість про автора: 

 

1.П.І.Б 

Петренко Іван Іванович 

2. Вчене звання: 

Доцент кафедри «Транспортні 

системи та безпека дорожнього 

руху»       

3. Науковий ступінь: 

Кандидат технічних наук 

 

 

4.  Місце роботи, посада: 

Україна, м. Київ, Національний транспортний університет, професор 

кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху. 

 

5. Робоча адреса:  

01010, Україна, Київ, вул. Омеляновича_Павленка, 1; каб. 435. 

 

6. Контактні телефон та e-mail: 

 +38 (044) 200-00-00; хххххххх@ukr.net 

 

7. ORCID 

orcid.org/0000-0003-3704-5352 

 

8. Сфера досліджень й наукові інтереси:  

Організація та управління міськими пасажирськими перевезеннями. 

 

9.  Інформація про автора:    -  

 

  

mailto:хххххххх@ukr.net


12 
 

 

Додаток В. Зразок згоди на публікацію персональних даних 

 

ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 

 

Я, Петренко Іван Іванович (народився __ ________ 19__  року, паспорт 

серії ХХ №00000000, Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 

10.09.2002 р.) шляхом підписання цього тексту відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, №2297-

УІ надаю згоду НАЦІОНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

та редколегії науково-технічного збірника «Вісник НТУ» на обробку моїх 

особистих персональних даних у картотеках системи бази персональних 

даних авторів наукового журналу з метою підготовки до друку та друку 

науково-технічного збірника «Вісник НТУ», а саме: 

- прізвище, ім’я та по-батькові; 

- дані паспорту громадянина України; 

- вчене звання; 

- науковий ступінь; 

- місце роботи, посада; 

- робоча адреса; 

- e-mail; 

- контактний телефон; 

- фото. 

 

 

__ _________ 202_ р. ____________________ Іван Петренко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


