
Поради щодо оформлення наукових джерел 
 

Останнім часом у наукових колах виникає чимало питань щодо 

правильності оформлення літературних джерел у наукових працях. Вважаємо 

за доцільне звернути увагу шановних авторів на те, що оформлення 

літературних джерел має відповідати державним стандартам 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 8302:2015. Вони діють паралельно, оскільки 

спрямовані на унормування різних видів описів джерел. 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання» застосовують для оформлення 

бібліографічного опису
*
.
1
 Його наводять у каталожній картці на звороті 

титульного аркуша наукової праці (монографії, навчального посібника, 

підручника тощо). 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання» застосовують для 

оформлення бібліографічних посилань


, які можуть бути 

внутрішньотекстовими, підрядковими, позатекстовими. У наукових статтях і 

дисертаціях переважно використовують позатекстові посилання.  

У навчально-науковій літературі наводять зазвичай коротку форму 

підрядкових посилань, які пов’язують з текстом документа за допомогою 

знаків виноски (арабські цифри, астериск). Їх розміщують як примітку в 

нижній частині сторінки, відмежовуючи від основного тексту 

горизонтальною рискою, наприклад: 
 
1
 Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності. Київ : УБС НБУ, 2018. С. 302–310. 

2
 Фартушок Н. Б. Підстави звільнення від доказування в цивільному судочинстві: порівняльно-

правовий аналіз. Держава і право. 2017. Вип. 65. С. 153–158. 

 
Усі скорочення в оформленні як бібліографічного опису, так і посилань 

мають відповідати ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. 

Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. 

Загальні вимоги та правила».  

 

 

 

                                                      
 Бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його 

складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами та є результатом 

аналітико-синтетичної переробки інформації. 


 Бібліографічне посилання вміщує бібліографічні відомості про цитату, що розглядається 

або згадується в тексті, необхідні та достатні для ідентифікації документа, його пошуку і загальної 

характеристики. 



Приклади оформлення бібліографічних посилань 

(поданих у науковій статті, монографії, навчальному посібнику,  

дисертації тощо) 

(згідно з ДСТУ 8302:2015) 
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