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В Україні діють два затверджені Національні стандарти, що відповідають за 

оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі. 
 
1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання / Нац. стандарт України. – Вид.офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ 
: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.   
Це регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків 
використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо. 

 
2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид.офіц. – [Уведено вперше ; 
чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.  
Див. http://lib.pu.if.ua/scopus.php  
Цей стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань 
та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види 
бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в 
документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і 
неопублікованих документах незалежно від носія інформації. "Список використаної 
літератури" (як частини довідкового апарату) наводять у формі бібліографічного запису 
(ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). 
 

Терміни та визначення понять 
Бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей про документ, 

його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні 
та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації. Процес 
складання бібліографічного опису передбачає виявлення та формування за певною 
методикою множини бібліографічних даних про окремий документ або його частину, чи 
групу документів. 

Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей про цитований, 
розглядуваний або згадуваний в тексті документа інший документ, необхідних і достатніх 
для його загальної характеристики, ідентифікації та пошуку. Бібліографічні посилання 
можуть розташовуватися. 

Об’єкт бібліографічного посилання – усі види опублікованих і неопублікованих 
документів, їхні окремі складники або групи документів на будь-яких носіях. 

Знак виноски – умовна позначка у вигляді арабських цифр (порядкових номерів), 
літер чи астериска (зірочки), що використовують для пов’язування підрядкових і поза 
текстових бібліографічних посилань з частиною основного тексту документа.  

                                
Загальні положення 

У заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох чи трьох 
авторів, при цьому імена цих авторів у відомостях про відповідальність (за навскісною 
рискою) не повторюють.  

Замість знака “крапка й тире” (“. –”), який розділяє зони бібліографічного опису, 
рекомендовано застосовувати знак “крапка” (“.”). 

Дві навскісні риски (“//”) можна замінювати крапкою, а назви виділяти шрифтом 
(курсивом). 

Для позначення електронної адреси електронного ресурсу віддаленого доступу в 
примітці дозволено замість слів “Режим доступу” або їхнього еквівалента іншою мовою 

http://lib.pu.if.ua/scopus.php


(“Available from”) застосовувати абревіатури  “URI” (Уніфікований ідентифікатор 
цифрового ресурсу) або “URL” (Уніфікований покажчик ресурсу). 

Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор DOI (ідентифікатор 
цифрового об’єкта) або інший постійний ідентифікатор, замість електронної адреси цього 
ресурсу рекомендовано зазначати його ідентифікатор. 

Довгу електронну адресу можна переносити на наступний рядок. У цьому разі 
останнім у першому рядку має бути знак “навскісна” (“/”). 

Після електронної адреси подають відомості про дату звернення до електронного 
ресурсу віддаленого доступу: число, місяць і рік (в круглих дужках) після слів “дата 
звернення”. 

У бібліографічному посиланні на електронний ресурс локального доступу після 
вихідних даних подають відомості про кількість фізичних одиниць (арабськими цифрами) 
та вид носія інформації (наприклад, електронний оптичний диск). У дужках можна 
подавати відомості про вид оптичного диска (CD-R, CD-RW, DVD-R тощо). 

Бібліографічне посилання на архівний документ містить такі елементи : 
– заголовок бібліографічного запису (ім’я автора); 
– основну назву документа; 
– відомості, що належать до назви (пояснюють і доповнюють її); 
– відомості про відповідальність (містять інформацію про осіб і/або організації, які 
брали участь у створенні документа); 

– пошукові дані архівного документа; 
– примітки. 

         Назву архіву подають повністю або скорочують окремі слова та словосполучення 
згідно ДСТУ 3582, ДСТУ 7093, ГОСТ 7.12. Повну або скорочену назву архіву можна 
подавати після абревіатури. 
         У бібліографічному посиланні на архівний документ відомості про об’єкт посилання 
відокремлюють від пошукових даних знаком «дві навкісні риски» («//») з проміжками до 
та після нього. 
         Для позначення пошукових даних архівного документа використовують такі 
скорочення слів : «Ф.» («Фонд»), «Оп.» («Опис»), «К.» («Картон»), «Спр.» («Справа»), 
«Од. зб.» («Одиниця зберігання»), «Арк.» («Аркуш»). Між елементами пошукових даних 
ставлять знак «крапка».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика 
джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 
Один автор 

1. Анохіна Т. О. Семантизація категорії мовчання в англомовному 
художньому дискурсі : монографія. Вінниця, 2008. 160с. 
 
2. Дахно І. І. Історія держави і права : навч. посібн. Київ : Центр 
навч. л-ри, 2006. 408 с. 

Два і більше 
авторів 

1. Голубовська І. О., Корольов І. Р. Актуальні проблеми сучасної 
лінгвістики : курс лекцій. Київ, 2011. 223 с. 

 
2. Бірюков І. А., Заіка Ю. О., Співак В. М. Цивільне право 
України. Заг. частини : навч. посібн. для студ. спец. вузів. Київ, 
2005. 304 с. 

 
3. Аномалії в цивільному праві України : навч. практ. посібн. /  
Р. А. Майданик та ін. ; відп. ред. Р. А. Майданик. 2-ге вид. 
переробл. та допов. Київ : Юстініан, 2010. 1008 с. 

Без автора: 
редактор 

Спортивная медицина: практические рекомендации / ред. 
Р. Джексон. Київ : Олимпийская литература, 2003. 384 с. 

укладач Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Т. 2 : М-Я / авт.-уклад.  
Ю. Ковалів. Київ. 2007. 624 с.  

переклад Бэнтли  Э. Жизнь драмы / перевод с англ. В. Воронина; предисл.  
И. Минакова. Москва. : Айрис-пресс, 2004. 416 с. 

Багатотомний 
документ: 
загалом 

 Теорія і методика фізичного виховання : в 2 т. / ред. 
 Т. Ю. Круцевич ;  пер. з рос. Л. К. Кожевнікової. Київ, 2008.  
Т. 1 : Загальні основи теорії і методики фізичного виховання.  
392 с. ; Т. 2 : Методика фізичного виховання різних груп        
населення. 368 с. 

окремий том Франко І. Із секретів поетичної творчості //  Франко І. Зібрання 
творів : у 50-ти т. / АН УРСР. Ін-т л-ри ; редкол. :  
Є. Кирилюк (голов. ред. ) та ін. Київ : Наук. думка, 1976–1986.  
Т. 31 : Літературно-критичні праці (1897–1899) / уклад.  
Ф. Лось. 1981. 596 с. 

Матеріали 
конференцій 

Чернілевська О. І. Поняття і ознаки множинності осіб у 
зобов’язанні. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку 
правової системи України : збірник матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Харків, 14–15 вересня 2012 р.). 
Харків, 2012. С. 65–66. 

Документи, що 
продовжуються 

Бурбело В. Б. Сучасні концепції дискурсу та лінгвопрагматичні 
засади дискурсології. Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. 2002. 
Вип. 32–33. С. 79–86. 

Інші видання: 
законодавчі та 
нормативні 
документи 

 
1.Закон України про рекламу (за станом на 25 січня 2000 р.) // 
Верховна Рада України. Київ : Парламентське видавництво, 2000.  
20 с. 
 
2.Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 р.  
№ 435–IV. Дата оновлення : 19.07.2017. URL : 
http://zakon2.rada/gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення : 
20.08.2017 р.). 

правила Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. Мін-вом внутріш. справ 
України 30.12.2014. Чинний від 10.04.2015. Київ : Техніка, 2003. 
157 с. 
 

http://zakon2.rada/gov.ua/laws/show/435-15


Стандарти : 
збірник 
стандартів 

 
Правила учета электрической энергии : сб. основных норматив.-
техн. док., действующих в обл. учета электроэнергии. Москва, 
2002. 306 с. 

окремий стандарт ДСТУ 3017-2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. 
Київ, 2016. 42 с. 

Авторські 
свідоцтва 

А. с. 1810306 СССР, МКИ5 С 1/469. Способ деминерализации 
водных растворов / В. Д. Гребенюк, Н. П. Стрижак, В. В. Гончарук, 
А. О. Самсони-Тодоров, А. В. Гречко. № 4934753; заявл. 08.05.91; 
опубл. 23.04.93, Бюл. № 15. 

Патент  Пат. КМ 98077 Україна. Спосіб одержання йодиду цезію або 
йодиду натрію для вирощування монокристалів. Опубл. 10.04.2015. 

Заявка Заявка u 2014 06343 Україна, МПК (2014.04) BO1J 13/00. Спосіб 
отримання колоїдного розчину наночасток срібла / О. А. Півоваров, 
М. І. Воробйова (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ  “Укр. 
держ. хім.-технол. ун-т”.  № u 2014 06343; заявл. 10.06.14. 

Каталог  Національна академія наук України. Анотований каталог 
книжкових видань 2008 року Київ : Академперіодика, 2009. 444 с. 

Препринти Панасюк М. І. , Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність 
визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-
методами. Чорнобиль : Ін-т пробл. Безпеки АЕС НАН України, 
2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т пробл. Безпеки АЕС; 
06-1). 

Атласи Куерда Х. Атлас ботаніки / пер. з ісп. В. Й. Шовкун. Харків, 2005. 
96 с. 

Бібліографічні 
покажчики 

Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 
дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 
державного університету фізичної культури у 2006 році. Львів : 
Укр. технології, 2007. 74 с. 

Частина документа: 
стаття з матеріалів 
конференцій 

 
Скальський В. Р. Становлення методу акустичної емісії в установах 
Західного наукового центру. Теорія і практика раціон. 
проектування, виготовлення і експлуатація машинобуд. 
конструкцій : праці 2 міжнар. наук.-техн. конф. (Львів, 11–13 лист. 
2010). Львів. С. 9–10. 

стаття з збірника Герман К. Ф. Розвиток лексики українських говірок Буковини в  
ХХ ст.  Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська 
філологія : збірник наукових праць. Чернівці, 2008. Вип. 428–429.   
С. 7–9. 

стаття з журналу Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти 
розуміння. Право України. 2006. № 1. С. 113-116. 
  або 
Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти 
розуміння // Право України. 2006. № 1. С. 113-116. 

стаття з газети Дубогай О. Д. Щоденник здоров’я школяра. Валеологія. 1999. №7, 
квітень. С. 2–6. 

інтерв’ю Бубка С. Копенгаген: олімпійські зустрічі : [інтерв’ю з 
президентом НОК України С. Бубкою про роботу 121 сесії МОК]; 
інтерв’ю вела Г. Нечаєва. Олімпійська арена. 2009. №10. С. 2–4 

рецензія  Касьянов Г. Глобальна еволюція людства: культурно-
цивілізаційний вимір. Вісн. Кн. Палати. 2001. № 12. С. 14–15. Рец. 
На кн.: Шейко В. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ – 
поч. ХХ ст.) : монографія : у 2 т. Харків, 2001. Т. 1. 520 с.;  
Т. 2. 400 с. 
 



Електронні 
ресурси 

1. Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового 
обслуговування [Електронний ресурс] : практикум / Черкас. держ. 
технол. ун-т. Електрон. текст. дані. Черкаси, 2009. 1 електрон. опт. 
диск. (СD-R). 
 
2. Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України : 
електрон. версія. газ. 2012. № 14 (5392). Дата оновлення : 
04.08.2012. URL : 
http://www.golos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата 
звернення: 06.08.2012). 

Автореферати 
дисертацій 

Старовойт С. В. Видавнича діяльність Національної академії наук 
України у 1918–1933 рр. : автореф. дис. …канд. іст. наук. Київ. 2003. 
20 с. 

Неопубліковані 
документи: 
дисертації  

 
 
Воскобойнікова-Гузєєва О. В. Бібліотечно-інформаційна сфера 
України в контексті соціальних трансформацій кінця ХХ ст. – 10-х 
років ХХІ ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, 
перспективи : д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2014. 

депоновані 
наукові праці 

Тріщ Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у 
квадратній пластині з отвором / ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2001. 
14 с. Деп. В ДНТБ України 11.12.01, № 239. 

звіт про НДР Розвиток науково-видавничої справи на початковому та сучасному 
етапах діяльності Національної академії наук України : звіт про 
НДР (заключний) ВД “Академперіодика ” НАН України; кер.  
Я. С. Яцків. Київ, 2015. 112 с. № ДР 0113U001213. 

Архівний 
документ 

Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної 
Республіки // ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів 
влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8-12. Копія; Ф. 1063. 
Оп. 3. Спр. 1-3. 

 

З приводу консультацій щодо оформлення бібліографічного опису списків 
літератури звертайтесь в науково-методичний відділ Наукової бібліотеки.  
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