
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

«КИЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ» 

№2(13) 2021 рік 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Редакційна колегія часопису «Київські історичні студії» Київського університету 

імені Бориса Грінченка запрошує Вас до співпраці.  

Журнал увійшов до переліку наукових фахових видань (Категорія «Б»), Наказ 

МОН 1643 від 28.12. 2019 р.  

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus; 

міжнародній бібліографічній базі Google Scholar; міжнародній американській базі 

даних Ulrich’s Periodicals Directory; міжнародному мультидисциплінарному каталозі 

журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals; найбільшій міжнародній 

бібліографічній базі WorldCat. Кожній статті та номеру в цілому присвоюється 

ідентифікатор DOI.  

Наукові розвідки не обмежуються хронологічними чи географічними рамками. На 

сторінках часопису публікуються оригінальні статті, не оприлюднені раніше. 

 

ВИМОГИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ: 

Матеріали подаються українською, англійською, польською, російською мовами, 

добре вичитані та відредаговані; обсяг статті – від 0,5 до 1 друкованого аркушу (від 20 000 

до 40 000 друкованих знаків) із урахуванням додатків, літератури та references. 

Угорі першої сторінки (в лівому кутку) подається ім’я та прізвище автора (жирний, 

курсив), нижче, звичайним шрифтом, – додаються короткі персональні дані мовою статті 

(науковий ступінь, звання, місце роботи, контактний телефон, електронна адреса) й ці 

самі дані із додаванням ім’я, прізвища автора й міжнародного ідентифікатора ORCID.– 

англійською мовою. Для отримання ORCID слід зареєструватися на сайті ORCID 

(https://orcid.org/register).  

Наступним рядком зліва подається УДК статті, нижче рядком (по центру) – назва 

статті (розмір 16, жирний, звичайним текстом, до 10 слів). 

Через один абзацний рядок – анотації та ключові слова мовою оригіналу (кегль 13, 

курсив, 500–800 друкованих знаків, 5–7 ключових слів) і англійською мовою (не менше 1 

800 друкованих знаків, з ключовими словами). Анотації мають містити таку інформацію: 

важливість обраної теми; предмет і методи дослідження та наголос на їхніх складниках, 

особливості наукового пошуку, вагомість отриманих  результатів. 

Відповідно до пункту 3 Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 №7 05/1 

стаття повинна мати таку структуру: 1) постановка питання у загальному вигляді та його 

зв’язок із науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і 

публікацій; 3) формулювання мети і завдань; 4) виклад основного матеріалу; 5) висновки і 

перспективи подальших розвідок. 

З метою удосконалення наукового іміджу часопису колектив редакції просить 

використовувати в тексті статей найновіші публікації, що мають ідентифікатор DOI та 

індексуються у бібліографічних базах Scopus і Web of Science. 

Статті надсилаються: 

1. У текстовому редакторі Microsoft Word (розширення .rtf), шрифт – Times New 

Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання тексту статті – по 

ширині, усі береги – 2 см.  

2. Виділяти слова курсивом, напівжирним, змінювати, зменшувати чи збільшувати 

шрифт не можна. У тексті необхідно розрізняти дефіс «-» і тире «–». Підкреслення у тексті 

не допускаються. Таблиці та інші графічні зображення супроводжуються розміщенням назви 

(таблиці – справа над таблицею, рисунку – знизу). Сторінки статті не нумеруються. 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49090
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7vhSZ4oAAAAJ
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
https://orcid.org/register


Фотографії та інші візуальні елементи (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) 

розміщуються як у самому тексті статті, так і надсилаються окремо у вигляді самостійних 

файлів в одному з поширених форматів (TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR). Допускається 

використання загальноприйнятих скорочень. 

3. Використання персональних імен у назві статті: подаються повне ім’я та прізвище 

особи (без по-батькові). Так само у тексті перша згадка особи має бути розшифрована. У 

тексті як ініціали біля прізвищ (напр., В. Лавренов), скорочення типу і т. п., і т. д., XX ст., 

назви населених пунктів, приміром, м. Чернівці, друкуються через нерозривний пробіл 

(одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+пробіл). Скорочення на кшталт 80-ті, 2-го 

друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+дефіс). 

4. Інформація про використані джерела (історіографія) у тексті статті подається у 

вигляді внутрішньотекстових посилань у круглих дужках (коротка форма: Автор (і) 

(назва, коли без автора), рік. С. №.). Інформація про посилання на архіви подається у 

формі посторінкових посилань, обов’язково із зазначенням справи, звідки взято 

посилання. 

Наприклад:  
ІР НБУВ (Інститут рукопису Національної бібліотеки). Ф. І. Од. зб. 6946. Проект 

Д. В. К. 2 арк.  

ІР НБУВ. Ф. І. Од. зб. 48721. М. В. Перетц – П. Г. Житецькому, 23 грудня 1902 р. 

Арк. 2 зв.  

У список ЛІТЕРАТУРИ і REFERENCES посилання на архівні документи не 

виносяться. 

Посилання у тексті та бібліографічний список «ЛІТЕРАТУРА» оформлюються 

відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Загальний зразок оформлення: 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf 

Після ЛІТЕРАТУРИ подається REFERENCES латинським шрифтом. Праці 

латиницею подаються в оригінальній формі, кириличні видання наводяться у 

транслітерованому вигляді. Якщо текст має в друкованому вигляді англійський варіант 

назви, якщо журнал або книга, до складу яких входить текст, мають англомовний 

варіант назви, то в References виносяться лише англійські варіанти назви. Якщо 

англійського варіанту в оригіналі немає, то подається транслітерована назва.  

Блок References має бути оформлений відповідно до міжнародного стандарту з 

переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA 6t (American Psychological 

Association (APA) Style).  
Як «Література», так і «References» подаються без нумерації, за відповідною абеткою.  

В оформленні Літератури і References необхідно проставляти ідентифікатор DOI 

у тих публікаціях, що його мають. 

5. Особи, що не мають наукового ступеня, обов’язково до статті додають 

рекомендацію наукового керівника із зазначенням наукової новизни розвідки та 

використаних джерел (архівних і опублікованих). 

6. Публікації у часописі платні. Оплата здійснюється із розрахунку 70 гривень за 

сторінку. Оплата здійснюється після підготовки номеру до друку, кожного з авторів 

проінформують про терміни сплати за публікацію. Зразок квитанції додано наприкінці 

інформаційного листа. Після оплати копію квитанції просимо надіслати на пошту 

m.budzar@kubg.edu.ua.  

Особи зі званням доктора наук подають статті безкоштовно. Статті студентів 

(бакалаврів, магістрів) друкуються безкоштовно (до 3-х у двох випусках часопису за рік 

на конкурсній основі). 

7. Оскільки науковий часопис мусить містити матеріали авторів зі ступенем та без 

ступеня у пропорції 60/40, публікація матеріалів авторів без ступеня здійснюється на 

конкурсній основі, а у випадку, коли матеріали є рівноцінними, до публікації приймається 

той, що був поданий раніше.  

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf
https://profiles.google.com/?hl=uk&tab=wX


8. Матеріали надсилаються до 15 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ на пошту m.budzar@kubg.edu.ua 

чи на офіційну пошту часопису istorstudio@kubg.edu.ua (за вибором). 

 

Від редколегії: 

Тексти оформлення, яких не відповідає означеним вимогам будуть відхилені. Рішення 

про публікацію ухвалюється редакційною колегією на підставі результатів рецензування 

текстів зовнішніми рецензентами.  

Матеріали, опубліковані в журналі, відбивають погляди авторів, що не завжди 

збігаються з позицією редакційної колегії. За достовірність інформації, основний зміст статті 

й висновки повну відповідальність несе автор (автори). 

 

Приклади оформлення Літератури / References 

ЛІТЕРАТУРА 

Відповідно до вимог ВАК згідно з ДСТУ 

8302:2015. 

REFERENCES 

Відповідно до APA 

(American Psychological Association (APA) 

Style) 

КНИГИ 

Шаблон оформлення за стилем АРА: 

Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована. Місто (повністю): 

Видавництво. [in Ukrainian (in English, in Russian тощо)]. 

Один автор: 

Чорновол І. Компаративні фронтири: 

світовий і вітчизняний вимір. К. : Критика, 

2015. 376 с. 

Chornovol, I. (2015). Komparatyvni frontyry: 

svitovyj i vitchyznianyj vymir. Kyiv: Krytyka. 

[in Ukrainian]. 

Два автори: 

Бажан О. Г. Опозиція в Україні (друга 

половина 50-х – 80-ті рр. XX ст.). К. : Рідний 

край, 2000. – 616 с. 

Bazhan, O. H., & Danyliuk, Yu. Z. (2000). 

Opozytsiia v Ukraini (druha polovyna 50-kh – 

80-ti rr. XX st.). Kyiv: Ridnyj kraj. [in 

Ukrainian]. 

Три автори: 

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський 

В. Л. Підприємництво у сільській місцевості 

: довідник. Житомир, 2013. 321 с. 

Skydan O. V., Koval’chuk O. D., 

Yanchevs’ky’j V. L. (2013). Pidpryyemnycztvo 

u sil’s’kij miscevosti : dovidnyk. Zhy’tomy`r. 

[in Ukrainian]. 

Чотири автори 

Методика нормування ресурсів для 

виробництва продукції рослинництва / 

Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 

Лобастов І. В., Нечипорук А. А. Київ, 

2006.106 с. 

Vitvicz`ky`j V. V., Kyslyachenko M. F., 

Lobastov I. V., Nechy`poruk A. A. (2006). 

Metody’ka normuvannya resursiv dlya 

vy’robny’cztva produkciyi rosly’nny’cztva. 

Ky`yiv. [in Ukrainian]. 

П’ять і більше авторів 

Гроші України / Р. М. Шуст, 

А. Л. Крижанівський, О. П. Целуйко та ін. К. 

: УБС НБУ; Х. : Фоліо, 2011. 502 с. 

Shust, R. M., Kryzhanivskyi, A. L., Tseluiko, 

O. P., Shvets, V. Ye., Vovchak, O. D., & 

Komarynska, Z. M. (2011). Hroshi Ukrainy. 

Kyiv: UBS NBU; Kharkiv: Folio. [in 

Ukrainian]. 

Якщо більше шести авторів, сьомого і наступних авторів позначають et al. 

Багатотомне видання: 

https://profiles.google.com/?hl=uk&tab=wX
mailto:istorstudio@kubg.edu.ua


Економічна історія України: Історико- 

економічне дослідження : у 2 т. /; відп. ред. 

В. А. Смолій. К. : Ніка-Центр, 2011. 

Smolii, V. A. (Ed.). (2011). Ekonomichna 

istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne 

doslidzhennia. (Vols. 1–2). Kyiv: Nika- Tsentr. 

[in Ukrainian]. 

Редактор (без автора): 

Історія Одеси / голов. ред. В. Н. Станко. 

Одеса : Друк, 2002. 560 с. 

Stanko, V. N. (Ed.). (2002). Istoriia Odesy. 

Odesa: Druk. [in Ukrainian]. 

Частина книги 

Шевченко В. В. Розвиток галузей 

промисловості.  

Економічна історія України: в 2 т. Т.1 / відп. 

ред. В. А. Смолій. К. : Ніка-Центр, 2011. С. 

626–632. 

Shevchenko, V. V. (2011). Rozvytok haluzej 

promyslovosti. In V. A. Smolii (Ed.), 

Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko- 

ekonomichne doslidzhennia (Vol. 1, pp. 626– 

632). Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]. 

ПЕРІОДИЧНІ, ПРОДОВЖУВАНІ ВИДАННЯ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

Шаблон оформлення за стилем АРА: 

Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована [Назва публікації 

англійською мовою (якщо наявна)]. Назва видання транслітерована – Назва видання 

англійською мовою, Том (номер) чи (випуск), Сторінки 

Стаття в журналі: 

Донік О. М. Благодійність в Україні (ХІХ – 

початок ХХ ст.).Український історичний 

журнал. 2005. № 4. С. 159–177. 

Donik, O. M. (2005). Blahodiinist v Ukraini 

(XIX – pochatok XX st.). Ukrains'kyj 

istorychnyj zhurnal – Ukrainian Historical 

Journal, 4, 159–177. [in Ukrainian]. 

Стаття в збірнику: 

Силка О. З. Сільські відділення 

Російського товариства Червоного Хреста в 

Лівобережній Україні. Проблеми історії 

України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. пр. / 

голова ред. кол. О. П. Реєнт. К., 2014. Вип. 

23. С. 234–246 

Sylka, O. Z. (2014). Silski viddilennia 

Rosijs'koho tovarystva Chervonoho Khresta v 

Livoberezhnij Ukraini [Rural branches of 

Russian Red Cross   Society in Left-Bank 

Ukraine] (O. P. Reient, Ed.). Problemy  ìstorìï 

Матеріали конференцій: 

Терентьева Н. А. Греческие купцы в Одессе 

(ХІХ столетие). Україна – Греція: Історія та 

сучасність: тези ІІ Міжнар. наук. конф., 22–

24 лют. 1995 р. Київ., 1995. С. 125–128. 

Terent'eva, N. A. (1995). Grecheskie kupcy v 

Odesse (XІX stoletie). Abstracts of Papers '95: 

Ukraina – Hretsiia: Istoriia ta suchasnist. (pp. 

125–128). Kyiv. [in Russian]. 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

Шаблон оформлення за стилем АРА: 

Автор. (Рік публікації). Назва публікації транслітерована. [Назва публікації 

англійською мовою (якщо наявна)]. Назва джерела – Назва джерела англійською 

мовою, Том (номер, випуск) – якщо вони наявні, Сторінки. Retrieved from адреса 

сайту 

Губарь О. Одесса – как памятник 

патриархальным менялам URL: 

http://www.migdal.ru/article- 

times.php?artid=5673&print=1 (дата 

звернення: 14.06.2015) 

Gubar', O. (n. d.). Odessa – kak pamyatnik 

patriarxal'nym menyalam. Retrieved from 

http://www.migdal.ru/article- 

times.php?artid=5673&print=1 [in Russian]. 

ДИСЕРТАЦІЇ 

http://www.migdal.ru/article-times.php?artid=5673&amp;print=1
http://www.migdal.ru/article-times.php?artid=5673&amp;print=1
http://www.migdal.ru/article-times.php?artid=5673&amp;print=1
http://www.migdal.ru/article-times.php?artid=5673&amp;print=1


Бєліков Ю. А. Купецтво Харківської губернії 

(друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.) : дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / 

Харківський національний університет ім. 

В. Каразіна. Харків, 2003. 267 с. 

Bielikov, Yu. A. (2003). Kupetstvo Kharkivs'koi 

hubernii (druha polovyna XIX – pochatok XX 

st.) [Merchants of Kharkiv province (the second 

half of 19th – beginning of 20th century)] 

(Candidate’s thesis). Kharkiv. [in Ukrainian]. 

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 

Волониць В. С. Торговельно-комерційна 

діяльність греків-купців в Україні 

(середина XVII–ХІХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня  канд. іст. наук : 

07.00.01. Донецьк, 2007. 20 с. 

Volonyts, V. S. (2007). Torhovel'no- 

komertsijna diial'nist' hrekiv-kuptsiv v Ukraini 

(seredyna XVII–XIX st.) [Trade and Commerce 

of the Greek Merchants in Ukraine (middle of 

XVII–XIX)] (Extended abstract of Candidate’s 

thesis). Donetsk. [in Ukrainian]. 
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