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ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЛЯ 

СПИСКІВ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ 

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи №6 

 

МЕТА РОБОТИ – оволодіти правилами наведення цитат і біб-

ліографічних посилань у текстах наукових та навчальних робіт та пра-

вилами складання бібліографічного опису для списків літератури і дже-

рел. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ  

1.1  Завдання для самостійної підготовки (Додаток А) 

Вивчити: 

– періоди становлення науки та цикли розвитку науки;  

– основні сучасні тенденції розвитку науки; 

– наукометричні бази;  

– правила наведення цитат і бібліографічних посилань у текстах 

наукових та навчальних робіт. 

Скласти звіт по роботі: 

 номер, найменування та мета роботи; 

 періоди становлення науки та цикли розвитку науки;  

 основні сучасні тенденції розвитку науки; 

 наукометричні бази;  

 правила наведення цитат і бібліографічних посилань у текстах 

наукових та навчальних робіт. 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Які періоди включає процес становлення науки? 

1.2.2 Які цикли розвитку науки Ви знаєте? 

1.2.3 Які основні сучасні тенденції розвитку науки? 

1.2.4 Які наукометричні бази Ви знаєте?  

1.2.5 Які джерела відносять до джерел вторинної інформації?  

1.2.6 Що таке Індекс цитування?  

1.2.7 Що таке Індекс Гірша  

1.2.8 Що показує Імпакт-фактор? 

1.2.9 Що таке бібліографічне посилання?  
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1.3 Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових досліджень. 

Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 

2. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та ор-

ганізація наукових досліджень: навчальний посібник. Дніпропет-

ровськ: Системні технології, 2008.  264 с. 

3. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга, 2011. 224 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

Ознайомитись з бібліографічним апаратом наукових досліджень.  

Скласти бібліографію до обраної теми (не менше 20 позицій).  

 

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Методичні вказівки. 

2.2.2  Навчальна та наукова література. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Бібліографічний апарат наукових досліджень 

Кожна наукова робота – монографія, наукова стаття, дисертація 

або студентський реферат, курсова, дипломна, кваліфікаційна робота – 

в обов’язковому порядку мають супроводжуватися бібліографічними 

списками використаних джерел і літератури. 

Бібліографічні списки, акумулюючи, як правило, найбільш цінну 

бібліографічну інформацію з теми дослідження, набувають тим самим 

суттєвого значення для функціонування й подальшого розвитку науко-

вих комунікацій. Інформація, що міститься у бібліографічних списках, 

усе активніше використовується в інформаційно-пошукових системах. 

Культура оформлення наукових робіт передбачає й культурну ор-

ганізацію їхнього бібліографічного апарату, яка досягається не лише 

шляхом ретельного відбору різних документів до списку літератури, а 

й правильним щодо міжнародних правил складанням цих списків. 

Існують такі види бібліографічних списків: 
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 прикнижкові бібліографічні списки, що вміщуються у виданні 

після основного тексту (якщо є додатки – після них) перед допоміж-

ними покажчиками; 

 списки літератури до окремих розділів подаються, як правило, 

після основного тексту під рубриками «До розділу…», «До глави…»; 

 пристатейні бібліографічні списки розміщуються після тексту 

статті або, якщо стаття супроводжується рефератом (резюме), то після 

нього. 

 

Правила складання бібліографічного опису для списків літера-

тури і джерел 

Основним структурним елементом кожного списку літератури є 

бібліографічний опис, що являє собою сукупність бібліографічних ві-

домостей про документ, його складову частину чи групу документів, 

які наведені за певними правилами і достатні для загальної характери-

стики та ідентифікації видання.  

До об’єктів бібліографічного опису відносять такі види докумен-

тів: 

 книги, брошури; 

 серіальні видання: періодичні (газети, журнали), видання що про-

довжуються (наукові праці, наукові записки), серійні видання; 

 нотні видання; 

 картографічні документи: карти, атласи, глобуси, плани, схеми; 

 нормативно-технічні та технічні документи: стандарти, патенти, 

промислові каталоги, типові проекти та креслення; 

 образотворчі видання: плакати, естампи, репродукції, листівки, 

фотографії, твори прикладної графіки; 

 неопубліковані документи: звіти про НДР, неопубліковані пере-

клади, дисертації; 

 аудиовізуальні матеріали: магнітні фонограми, грамплатівки, ді-

афільми, діапозитиви, вузькоплівкові кінофільми тощо; 

 мікроформи; 

 електронні ресурси: бази даних та програми на різноманітних ма-

шиночитаних носіях та у мережевому режимі; 

 складові частини документів; 

 групи однорідних та різнорідних документів. 
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Бібліографічний опис надає можливість отримати уявлення про 

автора документу, зміст документу та його читацьке призначення, мі-

сце видання, обсяг видання тощо. 

Бібліографічний опис документів, як правило, виконують тією 

мовою, якою складений документ. При складанні бібліографічного 

опису застосовують норми сучасної орфографії, за виключенням ста-

ровинних документів, в яких відображені особливості мови епохи, а та-

кож стилізовані під старовину назви сучасних організацій і назви доку-

ментів. 

Заголовні літери застосовують у відповідності до сучасних пра-

вил граматики тієї мови, якою складений бібліографічний опис, неза-

лежно від того, які букви застосовані у джерелі інформації. Із заголов-

них літер починається перше слово кожної зони бібліографічного 

опису, а також перше слово наступних елементів: загального позна-

чення матеріалу та будь-яких назв в усіх зонах опису. Всі інші елементи 

записують малими літерами. Також зберігають прописні і рядкові лі-

тери в офіційних назвах сучасних організацій та інших власних іменах. 

Числівники у бібліографічному описі, як правило, наводять у 

тому вигляді, як вони подані у джерелі інформації. Кількісні числів-

ники позначають арабськими цифрами без нарощування закінчень. По-

рядкові числівники наводять, як правило з нарощуванням закінчень за 

правилами граматики відповідної мови, наприклад: 

 

Види бібліографічних посилань та правила їхнього складання 

1.1 Бібліографічні посилання розрізняють залежно від 

складу елементів бібліографічного запису, місця розташування в доку-

менті, повторності наведення та вмісту бібліографічних записів. 

1.1.1 За складом елементів бібліографічного запису розрізня-

ють повне та коротке бібліографічне посилання. 

1.1.1.1 Повне бібліографічне посилання містить усі обов'язкові 

елементи, що використовують для загальної характеристики, ідентифі-

кування й пошуку об'єкта посилання. 

1.1.1.2 Коротке бібліографічне посилання містить частину обо-

в'язкових елементів, які використовують тільки для пошуку об'єкта по-

силання. 
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1.1.2 За місцем розташування в документі розрізняють такі бі-

бліографічні посилання: 

— внутрішньотекстове; 

— підрядкове; 

— позатекстове. 

1.1.3 За повторністю наведення посилань на один і той самий 

об'єкт розрізняють первинне та повторне бібліографічне посилання 

(відповідно до 5.5). 

1.1.4 За вмістом бібліографічних записів може бути комплек-

сне бібліографічне посилання (відповідно до розділу 6). 

1.2 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання 

1.2.1 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання застосо-

вують, якщо значну частину відомостей про об'єкт посилання внесено 

до тексту документа. 

Внутрішньотекстове бібліографічне посилання використовують 

для зручнішого читання тексту, кращого його сприйняття та заоща-

дження місця у невеликих за обсягом документах. 

1.2.1.1 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання розміщу-

ють безпосередньо в тексті документа. 

1.2.2 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання може мі-

стити такі елементи: 

— заголовок бібліографічного запису (ім'я автора); 

— основну назву документа; 

— відомості про відповідальність (містять інформацію про осіб 

і/або організації, які брали участь у створенні документа); 

— відомості про повторність видання (містять інформацію про 

зміни й особливості цього видання відносно попереднього); 

— вихідні дані (містять відомості про місце видання (випуску), ви-

давця та рік випуску документа); 

— позначення та порядковий номер тому, номера чи випуску доку-

мента, якщо є посилання на твір або публікації з багаточастинного (ба-

гатотомного чи серіального) документа; 

— відомості про обсяг (кількість сторінок) документа (у разі поси-

лання на нього загалом); 

— назву документа (журналу, збірника, газети тощо), в якому опу-

бліковано об'єкт посилання (наприклад, статтю); 
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— відомості про місцезнаходження об'єкта посилання – номер сто-

рінки в документі (у разі посилання на його частину); 

— примітки (у посиланні на електронний ресурс, депоновану нау-

кову роботу тощо). 

1.2.3 Внутрішньотекстове бібліографічне посилання подають 

у круглих дужках. 

1.2.4 Знак «крапка й тире» («. – » ) у внутрішньотекстовому бі-

бліографічному посиланні замінюють знаком «крапка». 

1.2.5 Внутрішньотекстове посилання може бути у повній або 

короткій формі (якщо частину відомостей про джерело цитування по-

дано в тексті). Рекомендовано складати внутрішньотекстове бібліогра-

фічне посилання в короткій формі. 

Приклади 

(Вступ до медичної геології. Київ, 2011. Т. 2. С. 422); (Бібліотечна 

планета. 2012. № 2. С. 36–37); (Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2012. С. 

167); 

(Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку. 

Київ, 2010. 268 с.); (Книжкова палата України: сайт. URL: 

http://www.ukrbook.net). 

1.3 Підрядкове бібліографічне посилання 

1.3.1 Підрядкове бібліографічне посилання на джерела інфор-

мації використовують за умов, якщо всередині тексту документа його 

розмістити неможливо або небажано, щоб не переобтяжувати текст та 

не ускладнювати його читання. 

1.3.1.1 Підрядкове бібліографічне посилання розміщують як 

примітку в нижній частині сторінки (полоси набору), відмежовуючи від 

основного тексту горизонтальною рискою. 

1.3.2 Підрядкове бібліографічне посилання пов'язують із текс-

том документа за допомогою знаків виноски, які подають на верхній 

лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті (наприклад: Текст 
29) та перед підрядковим посиланням (наприклад: 29 Посилання). 

Знаки виноски відокремлюють від тексту проміжком. 

1.3.3 Під час нумерування кількох підрядкових бібліографіч-

них посилань можна застосовувати наскрізне нумерування в межах 

усього документа чи в межах його окремої глави (розділу, частини 

http://www.ukrbook.net/
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тощо) або нумерування в межах певної сторінки тексту (арабськими 

цифрами). 

1.3.4 Підрядкове бібліографічне посилання може містити 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); 

— відомості про повторність видання (містять інформацію про 

зміни й особливості цього видання відносно попереднього); 

— вихідні дані (містять відомості про місце видання (випуску), ви-

давця та рік випуску документа); 

— позначення та порядковий номер тому, номера чи випуску доку-

мента, якщо є посилання на твір або публікації з багаточастинного (ба-

гатотомного чи серіального) документа; 

— відомості про обсяг (кількість сторінок) документа (у разі поси-

лання на нього загалом); 

— назву документа (журналу, збірника, газети тощо), в якому опу-

бліковано об'єкт посилання (наприклад, статтю); 

— відомості про місцезнаходження об'єкта посилання – номер сто-

рінки в документі (у разі посилання на його частину); 

— примітки (у посиланні на електронний ресурс, депоновану нау-

кову роботу тощо). 

1.3.5 Підрядкове бібліографічне посилання можна наводити у 

повній або короткій формі. Коротку форму застосовують, якщо частину 

відомостей про джерело цитування подано в тексті. 

Приклади 

Повна форма 

2 Україна в цифрах. 2007 : стат. зб. / Держ. ком. статистики Укра-

їни. Київ : Консультант, 2008. С. 185–191. 

5 Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і пе-

рспективи для України : монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ : УБС 

НБУ, 2008. С. 302–310. 

Коротка форма 

2 Україна в цифрах. 2007. Київ, 2008. С. 185–191. 
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5 Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і пе-

рспективи для України. Київ, 2008. С. 302–310. 

1.3.6 У підрядковому бібліографічному посиланні на елект-

ронний ресурс віддаленого доступу за наявності в тексті бібліографіч-

них відомостей, що його ідентифікують, дозволено зазначати тільки 

електронну адресу, використовуючи замість слів «Режим доступу» аб-

ревіатуру «URI». 

Приклад 

У тексті: 

Маніфест ІФЛА про Internet : прийнято Сесією Ради ІФЛА 23 сер-

пня 2002 р. / пер. з англ. В. С. Пашкова* 

У підрядковому посиланні: 

*URL: http://archive.ifla.org/lll/misc/im-ua.pdf (дата звернення: 

15.09.2002). 

1.4 Позатекстове бібліографічне посилання 

1.4.1 Позатекстове бібліографічне посилання використовують 

переважно у наукових виданнях у разі багаторазових посилань на одні 

й ті самі документи задля уникнення повторного подання однакових 

бібліографічних записів або через їхню велику кількість, або за браком 

місця для підрядкових посилань. 

1.4.1.1 Позатекстові бібліографічні посилання нумерують у ме-

жах усього документа або в межах окремих глав, розділів, частин тощо, 

застосовуючи наскрізне нумерування (арабськими цифрами). 

1.4.1.2 Позатекстові бібліографічні посилання наводять як пере-

лік бібліографічних записів і розміщують наприкінці основного тексту 

(або після заключної статті, післямови, коментарів – за їх наявності) 

документа або його складника (зазначаючи, наприклад, «Список біблі-

ографічних посилань»). 

1.4.2 Сукупність позатекстових бібліографічних посилань, 

оформлених як перелік бібліографічних записів, не можна вважати бі-

бліографічним списком (списком використаної літератури) чи покаж-

чиком, що мають самостійне значення як бібліографічні посібники. 

Проте текст документа можна пов'язувати знаками виноски з біб-

ліографічним списком використаної літератури. 

http://archive.ifla.org/lll/misc/im-ua.pdf
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1.4.3 У позатекстовому бібліографічному посиланні повторю-

ють бібліографічні відомості про об'єкт посилання, який згадано в тек-

сті документа. 

Приклад 

У тексті: 

«... про що зазначено у Законі України «Про видавничу справу»4». 

У позатекстовому посиланні: 

4. Про видавничу справу : Закон України за станом на 20 берез. 

2004 р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2004. 17, [3] с. 

(Закони України). 

1.4.4 Позатекстове бібліографічне посилання може містити 

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); 

— відомості про повторність видання (містять інформацію про 

зміни й особливості цього видання відносно попереднього); 

— вихідні дані (містять відомості про місце видання (випуску), ви-

давця та рік випуску документа); 

— позначення та порядковий номер тому, номера або випуску, 

якщо є посилання на твір або публікації з багаточастинного (багатото-

много чи серіального) документа; 

— відомості про обсяг (кількість сторінок) документа (у разі поси-

лання на нього загалом); 

— назву документа (журналу, збірника, газети тощо), в якому опу-

бліковано об'єкт посилання (наприклад, статтю); 

— відомості про місцезнаходження об'єкта посилання – номер сто-

рінки в документі (у разі посилання на його частину); 

— примітки (у посиланні на електронний ресурс, депоновану нау-

кову роботу тощо). 

1.4.5 Позатекстове бібліографічне посилання пов'язують із 

фрагментом тексту документа, до якого воно належить, за допомогою 

знаків виноски, які або виносять на верхню лінію шрифту після відпо-

відного тексту та перед позатекстовим посиланням, або складають в 
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одну лінію зі шрифтом основного тексту (у квадратних дужках у тексті 

та без дужок перед позатекстовим посиланням). 

Приклад 1 

У тексті: 

Правила банківського кредитування підприємств державної фо-

рми власності викладено у навчальному посібнику «Кредитування та 

ризики» (автори Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г.)35. 

У позатекстовому посиланні: 

35 Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування 

та ризики : навч. посіб. Київ, 2008. 213 с. 

Приклад 2 

У тексті: 

Правила банківського кредитування підприємств державної фо-

рми власності викладено у навчальному посібнику «Кредитування та 

ризики» (автори Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г.) [35]. 

У позатекстовому посиланні: 

35. Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування 

та ризики : навч. посіб. Київ, 2008. 213 с. 

1.4.6 Якщо в тексті згадують конкретну частину тексту доку-

мента, після неї можна зазначати (у квадратних дужках) порядковий 

номер позатекстового бібліографічного посилання та сторінку, на якій 

подано цей об'єкт посилання. Між поданими відомостями проставля-

ють знак «кома». 

Приклади У тексті: 

[2, с. 28]; [2, с. 154]. 

У позатекстовому посиланні: 

2. Нагайчук Н. Г. Фінанси страхових компаній: навч. посіб. – Київ 

: УБС НБУ, 2010. – 527 с. 

1.4.6.1 Якщо у позатекстовому посиланні бібліографічні записи 

не нумеровано, в тексті (у квадратних дужках) після згадування пода-

ють відомості, що є достатніми для ідентифікування об'єкта посилання 

(ім'я автора, назва документа тощо). 

1.4.6.1.1 Якщо посилання в тексті подають на документ, авторами 

якого є одна, дві чи три особи, у квадратних дужках зазначають їхні 

прізвища, розділяючи знаком «кома». 

Приклад У тексті: 
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[Кушнаренко, Удалова]. 

У позатекстовому посиланні: 

Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: 

навч. посіб. – Київ : Знання, 2006. – 223 с. 

1.4.6.1.2 Якщо посилання в тексті подають на документ, авторами 

якого є чотири та більше осіб, у квадратних дужках зазначають тільки 

його назву. 

Приклад У тексті: 

[Управління персоналом в умовах економіки знань]. 

У позатекстовому посиланні: 

Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія / 

Азаренкова Г. М. та ін. Київ, 2011. 406 с. 

1.4.6.2 Якщо в тексті є посилання на таку саму книгу того самого 

автора, але видану в іншому році, після прізвища автора зазначають ві-

домості про рік її виходу у світ та сторінки, на яких подано об'єкти по-

силань, розділяючи ці відомості знаком «кома». 

Приклади 

[Іванченко, 1995, с. 52]; 

[Іванченко, 2009, с. 38]. 

1.4.6.3 Дозволено у посиланні в тексті скорочувати довгі назви 

документів, позначаючи останні видалені слова назви знаком «три кра-

пки». 

Приклад У тексті: 

[Розвиток обліково-аналітичних ... , с. 85]. 

У позатекстовому посиланні: 

Розвиток обліково-аналітичних систем суб'єктів господарювання 

в Україні : монографія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2010. 

447 с. 

1.4.6.4 Якщо об'єктом позатекстового бібліографічного поси-

лання є багаточастинний документ, у посиланні в тексті потрібно за-

значати номер тому (частини) або випуску видання. 

Приклад У тексті: 

[Ушинський, т. 1, с. 192–193]. 

У позатекстовому посиланні: 

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педаго-

гічної антропології : вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. T. 1. 480 с. 
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1.4.6.5 Якщо у посиланні в тексті наведено відомості про кілька 

об'єктів посилань, їх відділяють один від одного знаком «крапка з ко-

мою». 

Приклад 

[Вовчак, 2011; Зубець, 2012]; 

[З, с. 18; 2, с. 45]. 

1.5 Повторне бібліографічне посилання 

1.5.1 Повторне бібліографічне посилання на один і той самий 

документ або його частину, або групу документів наводять у скороче-

ній формі за умови, що всі потрібні для ідентифікування та пошуку 

цього документа бібліографічні відомості зазначено у первинному по-

силанні на нього. 

1.5.1.1 Повторне бібліографічне посилання може бути внутріш-

ньотекстовим, підрядковим і позатекстовим. 

1.5.1.2 До повторного бібліографічного посилання дозволено 

долучати елементи, що не увійшли до складу первинного бібліографі-

чного посилання, однак є потрібними для ідентифікування документа. 

1.5.2 У повторному бібліографічному посиланні на документ, 

авторами якого є одна, дві або три особи, подають заголовок бібліогра-

фічного запису, основну назву та номер сторінки. 

Приклади 

Внутрішньотекстове посилання 

Первинне: 

(Копиленко О. Л. Законотворчий процес: стан і шляхи удоскона-

лення. Київ, 2010. 692 с.). 

Повторне: 

(Копиленко О. Л. Законотворчий процес. С. 292). 

Підрядкове посилання 

Первинне: 

1 Захара І. Лекції з історії філософії. Вид. 2-ге. Львів, 1997. 322 с. 

Повторне: 

3 Захара І. Лекції з історії філософії. С. 86. 

1.5.2.1 У повторному бібліографічному посиланні на документ, 

авторами якого є чотири та більше осіб, подають основну назву та но-

мер сторінки. 

Приклади 
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Внутрішньотекстове посилання 

Первинне: 

(Аналіз інвестиційних проектів / Череп А. В. та ін. Київ, 2011. 259 

с.). 

Повторне: 

(Аналіз інвестиційних проектів. С. 18). 

Позатекстове посилання 

Первинне: 

8. Фінанси суднобудівних підприємств : монографія / І. А. Воро-

бйова та ін. Миколаїв, 2012. 232 с. 

Повторне: 

15. Фінанси суднобудівних підприємств. С. 158. 

1.5.3 У повторному бібліографічному посиланні дозволено за-

стосовувати скорочування довгих назв, позначаючи видалені останні 

слова назви знаком «три крапки». 

Приклад 

Позатекстове посилання 

Первинне: 

13. Правова основа діяльності органів державної влади / упоряд. 

Любченко П. М. Харків, 2010. 303 с. 

Повторне: 

20. Правова основа діяльності С. 290. 

1.5.4 У повторному бібліографічному посиланні на багатотом-

ний документ, авторами якого є одна, дві або три особи, подають заго-

ловок бібліографічного запису, основну назву (або тільки основну на-

зву, якщо заголовка немає), номер тому, сторінки. 

Приклад 

Підрядкове посилання 

Первинне: 

3 Франко І. Твори: у 50 т. Т. 45. Київ, 1986. 480 с. 

Повторне: 

5 Франко І. Твори: у 50 т. Т. 45. С. 300. 

1.5.5 У повторному бібліографічному посиланні на серіальний 

документ, яке подають безпосередньо за первинним бібліографічним 

посиланням, зазначають його основну назву, а також ті відомості, що 

відрізняються від відомостей у первинному посиланні – рік, номер (у 
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періодичному виданні), випуск (у продовжуваному виданні), число, мі-

сяць (у газетах), а також номер сторінки. 

Приклад 

Внутрішньотекстове посилання 

Первинне: 

(Вісн. прокуратури. Київ, 2011. Вип. 4. 128 с.). 

Повторне: 

(Вісн. прокуратури. 2012. Вип. 1. С. 10). 

1.5.6 Повторне бібліографічне посилання на публікації в сері-

альному документі складають відповідно до 1.5.2, 1.5.2.1, 1.5.3. 

1.5.7 У повторному бібліографічному посиланні на патентний 

документ подають позначення виду документа, його номер, назву кра-

їни, що видала цей документ, та сторінку, на якій розміщено об'єкт по-

силання в патентному документі. 

Приклад 

Позатекстове посилання 

Первинне: 

8. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності 

у дітей : пат. 76509 Україна. 

№ 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 

(кн. 1). 120 с. 

Повторне: 

10. Пат. 76509 Україна. С. 3. 

1.5.8 У повторному бібліографічному посиланні на норматив-

ний документ зі стандартизації (стандарти з познаками ДСТУ, ДСТУ 

ГОСТ, ДСТУ ISO, СОУ тощо) подають його познаку, номер разом із 

роком затвердження та номер сторінки. 

Приклад 

Підрядкове посилання 

Первинне: 

2 ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах 

і збірниках. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація). 

Повторне: 

3 ДСТУ 7152:2010. С. 6. 

1.5.9 Якщо первинне й повторне бібліографічні посилання на 

одну й ту саму сторінку (сторінки) 



17 
 

документа розміщено одне за одним, текст повторного посилання 

замінюють словами «Там само» («Там же» рос. мовою, «Ibid» – латин. 

мовою). 

Приклад 

Підрядкове посилання 

1 Танюк Л. С. Твори : у 60 т. Київ, 2011. Т. 18. С. 250–253. 

2 Там само. 

1.5.9.1 У повторному бібліографічному посиланні на іншу сторі-

нку одного й того самого документа до слів «Там само» («Там же» або 

«Ibid») додають номер цієї сторінки. 

Приклад 

Внутрішньотекстове посилання 

Первинне: 

(Литвиненко Н. П. Тлумачний словник медичних термінів. Київ, 

2010. С. 175). 

Повторне: 

(Там само. С. 92). 

1.5.10 У повторному бібліографічному посиланні на багаточас-

тинний документ, крім номера сторінки, зазначають номер тому (час-

тини, випуску тощо). 

Приклад 

Позатекстове посилання 

Первинне: 

Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин 

(голова) та ін. ; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ : Наук, 

думка, 2005. T. 9. С. 36–37. 

Повторне: 

Там само. T. 7. С. 18. 

1.5.11 Якщо у складі первинного та повторного бібліографічних 

посилань, наведених одне за одним, є аналітичні бібліографічні записи 

на різні публікації, які розміщено в одному й тому самому періодич-

ному чи продовжуваному виданні, у повторному посиланні замість бі-

бліографічних відомостей про цей документ, що збігаються з бібліог-

рафічними відомостями у первинному посиланні, наводять слова «Там 

само» («Там же» або «Ibid»). 

Приклад 
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Позатекстове посилання 

Первинне: 

5. Сенченко М. Чи вміємо ми читати? // Вісн. Книжкової па-

лати. 2012. № 3. С. 3. 

Повторне: 

6. Афонін О. Українська книга 2011: рух по сходинках униз // 

Там само. С. 6–8. 

1.5.12 Якщо у повторному бібліографічному посиланні, пода-

ному не після первинного, є бібліографічний запис на один і той самий 

документ, створений одним, двома або трьома авторами, в ньому пода-

ють заголовок бібліографічного запису, а основну назву та наступні за 

нею повторювані елементи замінюють скороченими словами: «Зазнач. 

твір» («Зазначений твір»), «Цит. твір» («Цитований твір»), «Указ. соч.» 

(«Указанное сочинение» – рос. мовою), «Цит. соч.» («Цитированное со-

чинение» – рос. мовою), «Ор. oit.» («Opus citato» – латин. мовою). 

У повторному бібліографічному посиланні на інший том (час-

тину), іншу сторінку після цих слів зазначають номер цього тому (час-

тини), цієї сторінки. 

Приклад 

Підрядкове посилання 

Первинне: 

2 Криворучко О. Ю. Сучасна архітектура : термінол. слов. / Нац. 

ун-т «Львів, політехніка». Львів, 2008. С. 87. 

Повторне: 

4 Криворучко О. Ю. Зазнач. твір. С. 59. 

 

Особливості складання комплексного бібліографічного поси-

лання 

Якщо в бібліографічному посиланні використано кілька об'єктів 

посилання, їх об'єднують в одне – комплексне бібліографічне поси-

лання (далі – комплексне посилання). 

У комплексному посиланні кілька об'єктів бібліографічного поси-

лання подають в абетковому чи хронологічному порядку або за абет-

кою назв мов, тобто за принципом єдиної графічної основи – кирилич-

ної, латинської тощо, або кожною мовою окремо. 
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Комплексні посилання можуть бути внутрішньотекстовими, під-

рядковими, позатекстовими, а також можуть містити первинні та по-

вторні посилання. 

Бібліографічні посилання у складі комплексного посилання роз-

діляють між собою знаком «крапка з комою». 

Кожне з бібліографічних посилань у складі комплексного поси-

лання оформлюють за загальними правилами, ураховуючи зазначені 

далі особливості. 

— Якщо кілька бібліографічних посилань у складі комплексного 

посилання мають ідентичні заголовки (один і той самий автор кількох 

праць), у другому й наступних посиланнях ці заголовки можна замі-

нити словами: «Його ж», «її ж», «їх же» («Его же», «Ее же», «Их же» – 

рос. мовою або «Idem», «Eadem», «Ibidem» латин, мовою). 

Приклад 

Підрядкове комплексне посилання: 

Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. ВНЗ. 

Київ, 2011. С. 128 ; Його ж. Психологія і педагогіка вищої школи в за-

питаннях і відповідях : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ, 2011. С. 230. 

Ідентичні заголовки у бібліографічних посиланнях у складі ком-

плексного посилання можна не наводити. У цьому разі після заголовка 

в першому посиланні ставлять знак «двокрапка», а перед основною на-

звою наступного бібліографічного посилання проставляють його по-

рядковий номер. 

Приклад 

Позатекстове комплексне посилання: 

27. Кузьмінський А. І.: 1) Методика навчання англійської мови в 

аспекті комунікативно-когнітивного підходу : навч.-метод. посіб. Чер-

каси, 2011. С. 31 ; 2) Моделювання професійної діяльності майбутнього 

фахівця в умовах інтеграції України в європейський освітній простір : 

навч. посіб. Черкаси, 2011. С. 78. 

 

Особливості складання бібліографічного посилання на елект-

ронний ресурс 

Залежно від режиму доступу електронні ресурси поділяють на 

електронні ресурси локального та віддаленого доступу. 
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За видом інформації, призначеної для сприйняття, розрізняють 

такі електронні ресурси: електронні дані, електронні програми, елект-

ронні дані та програми. 

Джерелами інформації для складання бібліографічного поси-

лання на електронний ресурс є титульний екран, основне меню, про-

грама, головна сторінка сайту чи порталу, що містять відомості про ав-

тора, назву, відповідальність, перевидання (версію), місце та рік ви-

дання. Основним джерелом інформації є титульний екран. За потреби 

використовують й інші джерела інформації: етикетку на фізичному но-

сієві електронного ресурсу, технічну та іншу супровідну документацію 

до нього або контейнер, коробку, конверт тощо (згідно з ДСТУ 7157). 

Бібліографічне посилання складають як на електронні ресурси за-

галом (електронні документи, бази даних, портали чи сайти, веб-сторі-

нки, форуми тощо), так і на їхні складники (розділи та частини елект-

ронних документів, порталів чи сайтів; публікації в електронних серіа-

льних документах, повідомлення на форумах тощо) згідно з загальними 

правилами (відповідно до розділів 4–6) та з урахуванням зазначених 

далі особливостей. 

Якщо є зміни в змісті електронного ресурсу – доповнено зміст або 

вилучено з нього певну інформацію, модифіковано мову програму-

вання або операційної системи тощо, у бібліографічному посиланні на-

водять ці відомості, що крім слова «видання» (наприклад, «2-ге вид., 

доповнене»), можуть містити слова «версія» (наприклад, «Версія 3.1»), 

«рівень» (наприклад, «Тренувальний рівень»), «модифікація» (напри-

клад, «Третя модифікація»). 

У бібліографічному посиланні після відомостей про відповідаль-

ність дозволено не подавати відомості про вид електронних даних чи 

програм, наприклад: електронні текстові дані (скорочено – електрон. 

текст. дані), електронні графічні дані (електрон. граф. дані), електрон-

ний журнал (електрон. журн.), електронні картографічні дані (елект-

рон. картогр. дані), електронна пошукова програма (електрон. пошук. 

прогр.) тощо. 

У бібліографічному посиланні на електронний ресурс локального 

доступу після вихідних даних подають відомості про кількість фізич-
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них одиниць (арабськими цифрами) та вид носія інформації (напри-

клад, електронний оптичний диск). У дужках можна подавати відомо-

сті про вид оптичного диска (CD-R, CD-RW, DVD-R тощо). 

Приклад 

Підрядкове посилання 

11 Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового 

обслуговування [Електронний ресурс] : практикум / Черкас, держ. тех-

нол. ун-т. Черкаси, 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R). 

У примітці до бібліографічного посилання на електронний ресурс 

подають відомості, необхідні й достатні для пошуку та характеристики 

технічних специфікацій цього електронного ресурсу, в такій послідов-

ності: 

— системні вимоги; 

— відомості про доступ; 

— дата оновлення документа або його частини; 

— електронна адреса; 

— дата звернення до документа. 

Відомості про доступ до електронного ресурсу подають у бібліо-

графічних посиланнях на документи з комп'ютерних мереж, а також із 

повнотекстових баз даних, доступ до яких здійснюють на договірній 

основі або за передплатою (наприклад, «ЛІГА-ЗАКОН», «Атлас Аналі-

тика», «Нормативні акти України» тощо). 

Приклад 

Позатекстове посилання 

3. Про відзначення 150-річчя з дня народження видатного вченого 

Володимира Івановича Вернадського [Електронний ресурс] : проект 

постанови Верховної Ради України. Документ не було опубліковано. 

Доступ із інформ.-правової системи «ЛІГА-ЗАКОН». 

Відомостям про дату (день, місяць, рік) останнього оновлення 

електронного ресурсу віддаленого доступу (його частини) передують 

слова «Дата оновлення». Ці відомості в бібліографічному посиланні на-

водять перед відомостями про режим доступу («URI», «URL»). 

Приклад 

Підрядкове посилання 

2 Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України : еле-

ктрон, версія газ. 2012. № 14 (5392). Дата оновлення: 04.08.2012. URL: 
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http://www.golos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звер-

нення: 06.08.2012). 

Для позначення електронної адреси електронного ресурсу відда-

леного доступу в примітці дозволено замість слів «Режим доступу» (чи 

«Доступ») або їхнього еквівалента іншою мовою (наприклад, 

«Available from») застосовувати абревіатури «URI» (Uniform 

Resource Identifier – Уніфікований ідентифікатор ресурсу) або «URL» 

(Uniform Resource Locator – Уніфікований покажчик ресурсу). 

Якщо електронний ресурс має унікальний ідентифікатор DOI 

(Digital Object Identifier – Ідентифікатор цифрового об'єкта) або інший 

постійний ідентифікатор, замість електронної адреси цього ресурсу ре-

комендовано зазначати його ідентифікатор. 

Інформацію про протокол доступу до електронного ресурсу (http, 

ftp тощо) та його електронну адресу наводять у форматі «URI» або 

«URL». 

Довгу електронну адресу можна переносити на наступний рядок. 

У цьому разі останнім у першому рядку має бути знак «навскісна ри-

ска» («/»). 

Приклад 

Підрядкове посилання 

12 Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжна-

родного туризму в українсько- польських відносинах // Економіка. Уп-

равління. Інновація : електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL: 

http://archive.nbuv.gov.ua/ e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf (дата 

звернення: 17.06.2013). 

Для запобігання помилок у наведенні електронної адреси рекоме-

ндовано подавати її в один рядок. 

Приклад 

Підрядкове посилання 

12 Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжна-

родного туризму в українсько- польських відносинах // Економіка. Уп-

равління. Інновація : електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL: 

http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf (дата 

звернення: 17.06.2013). 

Дозволено подавати відомості про інше місцезнаходження чи фо-

рму електронного ресурсу, використовуючи слова «Також доступний» 

http://www.golos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/
http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf


23 
 

(наприклад, «Також доступний у PDF:...») чи подібні еквівалентні 

фрази (наприклад, «Відомості доступні також в Інтернеті:...»). 

Після електронної адреси подають відомості про дату звернення 

до електронного ресурсу віддаленого доступу: число, місяць і рік (в 

круглих дужках) після слів «дата звернення». 

Приклад 

Позатекстове посилання 

3. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База 

даних «Законодавство України» / ВР України. URL: 

http://zakon2.rada.qov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 

(дата звернення: 08.02.2012). 

У бібліографічному посиланні на електронні ресурси локального 

та віддаленого доступу в примітці можна не подавати відомостей про 

джерело назви («Назва з етикетки диска», «Назва з екрана» тощо). 

 

Особливості складання бібліографічного посилання на архів-

ний документ 

Бібліографічне посилання на архівний документ дає можливість 

ідентифікувати його та визначати місцезнаходження в архіві, музеї, бі-

бліотеці тощо. 

Бібліографічне посилання на архівний документ складають за за-

гальними правилами, викладеними в цьому стандарті, з урахуванням 

зазначених далі особливостей. 

У бібліографічному посиланні на архівний документ відомості 

про об'єкт посилання відокремлюють від пошукових даних знаком «дві 

навскісні риски» (« // «) з проміжками до та після нього. 

Приклад 

Підрядкове посилання 

3 Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Рес-

публіки // 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. 

Для позначення пошукових даних архівного документа викорис-

товують такі скорочення слів: «Ф.» («Фонд»), «Оп.» («Опис»), «К.» 

(«Картон»), «Спр.» («Справа»), «Од. зб.» («Одиниця зберігання»), 

«Арк.» («Аркуш»). 

http://zakon2.rada.qov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80
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Між елементами пошукових даних ставлять знак «крапка». 

Приклад 

Внутрішньотекстове посилання 

(ЦДІАК України. Ф. 4703. Оп. 3. Спр. 23. Арк. 45–49). 

Бібліографічне посилання на архівний документ може містити 

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. 

Пошукові дані архівного документа містять такі відомості: 

— назву архіву; 

— номер архівного фонду; 

— номер опису; 

— номер справи (одиниці зберігання) за описом; 

— місцезнаходження об'єкта посилання (кількість аркушів загалом 

чи аркуш, на якому подано об'єкт посилання). 

Приклад 

Позатекстове посилання 

8. ЦДНТА України. Ф. Р-72. On. 2. К. 1 – 272. Од. зб. 1. 10 арк. 

Назву архіву подають у вигляді абревіатури чи скорочення, які 

прийнято в архівній галузі. Розшифрування абревіатури наводять у 

списку скорочень, який додають до тексту. Якщо списку скорочень не-

має, назву архіву подають повністю або скорочують окремі слова та 

словосполучення згідно з ДСТУ 3582, ДСТУ 7093, ГОСТ 7.12. Повну 

або скорочену назву архіву можна подавати після абревіатури. 

Приклади 

ЦДІАК України (Центральний державний історичний архів Укра-

їни, м. Київ); ДА СБ України (Держ. архів Служби безпеки України); 

ЦДНТА України (Центр. держ. наук.-техн. архів України); Держ-

архів м. Києва. 

У повторному бібліографічному посиланні назву архіву наводять 

у вигляді абревіатури або в скороченій формі. 
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Номер архівного фонду наводять після назви архіву, зазначаючи 

ті необхідні елементи пошукових даних, які прийнято подавати саме в 

цьому архіві. Після номера архівного фонду в круглих дужках може 

бути зазначено його назву. 

Приклад 

ЦДАВО України. Ф. 14 (Фонд «Товариство отців Василіан» у 

Львові). 

Якщо номера архівного фонду немає, після назви архіву подають, 

зазвичай у називному відмінку, назву цього архівного фонду. 

Приклад 

Держархів Донецької обл. Фонд Донецького обкому КП(б)У. 

Внутрішньотекстове бібліографічне посилання на архівний доку-

мент зазвичай містить тільки пошукові дані цього документа. 

Приклад 

Внутрішньотекстове посилання 

(ЦДІАЛ України. Ф. 183. Оп. 4. Спр. 2. Арк. 10). 

За потреби можна наводити його повний опис. 

Приклад 

Внутрішньотекстове посилання 

(Наукове товариство ім. Шевченка // Львів. наук. б-ка ім. В. Сте-

фаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. 

Спр. 78. Арк. 1–7). 

У підрядкових і позатекстових бібліографічних посиланнях реко-

мендовано наводити відомості про архівний документ – об'єкт поси-

лання (його заголовок та основну назву або тільки його основну назву; 

відомості, що належать до назви тощо) та пошукові дані. 

Приклад 

Позатекстове посилання 

5. Діяльність історичної секції при ВУАН та зв'язаних з нею істо-

ричних установ Академії в 1929–1930 рр. // Інститут рукопису Націо-

нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадского. Ф. X (Всеукраїн-

ська Академія Наук). Спр. 1686. ЗО арк. 

Проте можна наводити у підрядкових і позатекстових посиланнях 

на архівний документ тільки пошукові дані цього документа за умови, 

якщо основні відомості про нього є в тексті. 
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Якщо справа (одиниця зберігання) чи певний архівний документ, 

який зберігають у цій справі, не має назви, її формулює дослідник. У 

цьому разі назву справи подають у квадратних дужках до або після по-

шукових даних про документ. 

Приклад 

Позатекстове посилання 

17. [Праці П. К. Грімстед] // ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 

19. 284 арк. або: 

17. ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк. [Праці П. К. 

Грімстед]. 

Якщо потрібно зазначити автора та назву або тільки назву справи, 

в якій зберігають архівний документ – об'єкт посилання, ці відомості 

подають після пошукових даних у круглих дужках. 

Приклад 

Підрядкове посилання 

3 Науковий архів Інституту історії України НАН України. Ф. 2. 

Оп. 3. Спр. 170. № 1. Арк. 5. (План праці НДКІУ на 1924 р.). 

У примітках можна наводити відомості про автентичність, автог-

рафічність, мову, спосіб відтворювання, відомості про особливості зо-

внішнього вигляду архівного документа, про його опублікування тощо. 

Примітки подають після пошукових даних. 

Приклади 

Підрядкові посилання 

* ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 3. Спр. 3. Арк. 1–37. Копія. 

2 ЦДІАК України. Ф. 127. Оп. 3. Спр. 38. Арк. 45. Оригінал. Ру-

копис. 

Якщо текст архівного документа розміщено на зворотному боці 

аркуша, у пошукових даних бібліографічного посилання зазначають 

слово «зворот» у скороченій формі – «зв.». 

Приклад 

Позатекстове посилання 

21. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім'я Голови 

Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та 

сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. // ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 32. 

Спр. 2612. Арк. 63, 64, 64 зв., 71. 
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Бібліографічні посилання на архівні документи із зарубіжних ар-

хівів подають мовою певної країни згідно з прийнятими в цій країні та 

в цьому архіві правилами описування та складання посилань (зі скоро-

ченнями). 

Приклади 

Внутрішньотекстове посилання 

(APw Lublinie. Zespol 95. Sygn.125. К. 6–7). 

Підрядкове посилання 

11 Sygn.126. Wisyta Generalna dekanatu Patenskiego w roku 1793. 

1793 r. 57 k. 
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жбовця : затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. слу-

жби від 05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№ 

38). С. 15–16. 

Архівні 

докуме-

нти 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови 

Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки 

та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України(Центр. 

держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 

63, 64 зв., 71. 

2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Ре-

спубліки. 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. 

3. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Сте-

фаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Патенти 

1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 

С09К11/00, G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; 

опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с. 

2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності 

у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 

01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 

Препри-

нти 

1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність 

визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-мето-

дами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 

7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1). 

2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиацион-

ного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / 

ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем 

электронов. Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., табл. (Препринт. 

НАН Украины, Нац. науч. центр»Харьк. физ.-техн. ин-т»; 

ХФТИ2006-4). 

Станда-

рти 

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журна-

лах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 

с. (Інформація та документація). 

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Час-

тина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. 

Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 

3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і сло-

восполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 

4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чин-

ний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 

2014. 15 с. (Інформація та документація). 

Каталоги 

1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 

Донец. ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с. 

2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. 

наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляні-

щина. Харків, 1996. 64 с. 

3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / 

авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., 

Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с. 
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Бібліог-

рафічні 

покаж-

чики 

1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності : біб-

ліогр. покажч. Вип. 2 / уклад.: О. В. Левчук, відп. за вип. 

Н. М. Чала ; Запорізький національний університет. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2017. 60 с. 

2. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. 

Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. (Українська біо-

бібліографія ; ч. 10). 

3. Чернівецький національний університет імені Юрія Федько-

вича в незалежній Україні : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загоро-

дна та ін.; наук. ред. Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. Че-

рнівці : Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 

140-річчя від дня заснування). 

4. Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992-

2002) / ред. О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 128 с. 

5. Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліог-

рафічні покажчики (1856-2013). Київ : Національна бібліотека Ук-

раїни ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. (Джерела української біог-

рафістики ; вип. 3). 

Частина 

видання: 

книги 

1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международного 

права и роль Конституционного Суда Украины в толковании ме-

ждународных договоров / М. А. Баймуратов. Михайло Баймура-

тов: право як буття вченого : зб. наук. пр. до 55-річчя проф. М. О. 

Баймуратова / упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 

477–493. 

2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-

правовий аспект. Тридцать лет с экологическим правом : избран-

ные труды. Харьков, 2013. С. 205–212. 

3. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністра-

тивна деліктність. Адміністративне право України : підручник / за 

заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 

4. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у 

взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні 

в Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільс-

тва в управлінні : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169. 
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Частина 

видання: 

матеріа-

лів кон-

ференцій 

(тези, 

доповіді) 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ сто-

ліття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: 

втрати української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. 

Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 

2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бю-

джет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених : 

тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). 

Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 

3. Кононенко Н. Методология толерантности в системе общест-

венных отношений. Формирование толерантного сознания в обще-

стве : материалы VII междунар. антитеррорист. форума (Бра-

тислава,18 нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 

4. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб 

формування медіакультури читачів науково-популярних журна-

лів. Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : зб. тез доп. 

міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. Запорі-

жжя, 2016. С. 50–53. 

5. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного нав-

чання хімії в старшій профільній школі. Актуальні проблеми та пе-

рспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих 

наук : матеріали III регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 ли-

стоп. 2014 р. Запоріжжя, 2014. С. 211–212. 

Частина 

видання: 

довідко-

вого ви-

дання 

1. Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий енцикло-

педичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. 

С. 673. 

2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне 

право України : словник термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 

3. Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. 

Т. 5. С. 699. 
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Частина 

видання: 

продов-

жуваного 

видання 

1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законо-

давстві України: реалії та перспективи формулювання їх застосу-

вання. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні 

науки. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46. 

2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного 

деформування складених циліндричних оболонок за допомогою ма-

триць типу Гріна. Вісник Запорізького національного університету. 

Фізико-математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 

3. Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання 

статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за 

допомогою матриць типу Гріна. Проблеми обчислювальної механіки 

і міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–

218. 

4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в прак-

тиці Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. Харків, 

2011. Вип. 115. С. 200–206. 

Частина 

видання: 

періодич-

ного 

Видання 

(жур-

налу, 

газети) 

1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав 

людини і громадянина та його гарантії. Часопис Київського універ-

ситету права. 2007. № 4. С. 88–92. 

2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністратив-

ного права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 

3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий ку-

р'єр. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 

4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз 

вітчизняного і міжнародного законодавства. Юридичний вісник Ук-

раїни. 2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15. 

5. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure 

of 2H-SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment. 

Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. 

Vol. 19, No 1. P. 98–108. 
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Елект-

ронні ре-

сурси 

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=157

25757& (дата звернення: 15.11.2017). 

2. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством 

України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. 

С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 

3. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілі-

зму в Україні. Вісник Запорізького національного університету. 

Юридичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – 

URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ 

VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). 

4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація на-

укової системи України протягом 90-х років ХХ століття: період пе-

реходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. 

DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 

 

2.4 Хід проведення 

2.4.1 Перевірка викладачем самостійної підготовки студентів до 

лабораторної роботи (наявність письмових відповідей на надані пи-

тання). 

2.4.2 Викладач знайомить студентів з метою, змістом даної ро-

боти та вимогами до захисту. 

2.4.3 Опрацювання студентами матеріалів за п.2.3. 

2.4.4 Захист лабораторної роботи відбувається за допомогою тес-

тів наприкінці заняття за умови правильного оформлення звіту.  

 

2.5 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вмі-

щує дані: 

1. Найменування, номер та мету роботи.  

2. Періоди становлення науки та цикли розвитку науки.  

3. Основні сучасні тенденції розвитку науки. 

4. Наукометричні бази. 

5. Види бібліографічних списків. 

6. Види документів, що відносять до об’єктів бібліографічного 

опису.  
7. Складена бібліографія до обраної теми 

http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
https://doi.org/10.15407/scin12.06.006
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Пункти 1,2,3,4 студент виконує самостійно, як підготовку до ла-

бораторного заняття. 

 

2.6 Контрольні запитання 

2.6.1 Які періоди включає процес становлення науки? 

2.6.2 Які цикли розвитку науки Ви знаєте? 

2.6.3 Які основні сучасні тенденції розвитку науки? 

2.6.4 Які наукометричні бази Ви знаєте?  

2.6.5 Які джерела відносять до джерел вторинної інформації?  

2.6.6 Що таке Індекс цитування?  

2.6.7 Що таке Індекс Гірша?  

2.6.8 Що показує Імпакт-фактор? 

2.6.9 Що таке бібліографічне посилання?  

2.6.10 Які правила наведення цитат і бібліографічних посилань у 

текстах наукових та навчальних робіт? 

2.6.11 Які існують види бібліографічних списків 

2.6.12 Які види документів відносять до об’єктів бібліографічного 

опису? 

2.6.9 Що таке бібліографічний опис? 
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Додаток А 

 

А.1 Структура, тенденції розвитку і класифікація науки в Ук-

раїні 

Наука як система знань має специфічну структуру, включаючи 

ряд елементів. 

Головним складовим елементом науки, її системоутворюючою 

ланкою є наукові закони, які мають відповідати законам об'єктивного 

світу, бути їх більш менш точним відображенням. Тому наукова думка 

розвивається не випадковими стрибками, а підпорядкована певним за-

конам логіки. Окремі закони розкриваються через узагальнення історії 

науки, аналізу особливостей її поступального руху і відображають від-

носну самостійність науки, її особливу якість, тоді як загальні закони 

пов'язують науку з практикою та іншими науками і явищами. Якщо за-

кони філософії відображають найбільш загальні риси економічних від-

носин, то закони економіки – їх специфічні риси. При цьому останні 

включають категорії філософії та специфічні риси економічної дієво-

сті. Розглядаючи закони і категорії філософії та економічної теорії, мо-

жна стверджувати, що вони становлять цілісну систему у розвитку су-

спільства. 

Поєднання природних законів і закономірностей із законами еко-

номіки виявляється у підприємницькій діяльності в умовах ринкових 

відносин. Так, виконання довгострокової аграрної програми в Україні 

залежить не лише від дії економічних законів, а й від законів природи, 

які впливають на ефективність землеробства і рослинництва. До них, 

зокрема, відносять закони: рівнозначності і незалежності процесів 

життя рослин, факторів обмеження, оптимуму зворотності, плодозміни 

та ін. Сутність закону рівнозначності та незалежності процесів життя 

рослин полягає у тому, що неможливо один необхідний для рослин фа-

ктор (вода, тепло, світло) замінити іншим. Згідно з законом обмежую-

чого фактору рівень урожайності завжди визначається фактором, який 

міститься у мінімумі, і скільки б не зростала величина інших факторів, 

урожайність не збільшуватиметься. Закон оптимуму полягає у дотри-

манні найбільш раціонального співвідношення між вологою і речови-

нами живлення, що створює умови для повного розвитку рослим. Згі-
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дно із законом зворотності, рослини за вегетаційний період спожива-

ють із ґрунту речовини живлення, які потім необхідно повернути ґру-

нту. Закон плодозміни полягає у плодозміні культур на полях у прос-

торі і часі, тобто дотриманні сівозміни. 

Наука являє собою не застиглий сплав знань, а динамічну сис-

тему, що має свій життєвий цикл і проходить свої етапи розвитку від 

зародження до зрілості. Процес становлення будь-якої конкретної на-

уки в історичному плані включає наступні періоди (рис А.1). 

До науковий період. У плині цього періоду в тій предметній об-

ласті, де пізніше буде споруджений «будинок науки», здійснюється по-

всякденна практична діяльність людини. При цьому протягом до нау-

кового періоду методи практичної діяльності формуються стихійно й 

не передаються від людини до людини. Тому що нагромадження знань 

відсутній, то відсутній і наука. Зате формується мистецтво відповідної 

предметної області. Суть цього явища полягає в тому, що деякі люди 

здійснюють певні види діяльності істотно краще, ніж інші (тобто вони 

більше «митецькі» у цій області). Приклад: Відносно недавно такий 

стан спостерігався в рекламній справі: товари рекламувалися, майстри 

й лідери в рекламі існували, однак їхній досвід не був узагальнений і 

систематизований, як наслідок, була відсутня формальна схема дій і ти-

пові прийоми поводження в рекламному бізнесі. 

Емпіричний рівень розвитку науки. У цей період виникає об-

мін досвідом діяльності. Знання передаються від людини до людини, 

узагальнюються й накопичуються. Як наслідок, у ту область, де колись 

безроздільно панувало мистецтво, вторгається наука. Однак мистецтво 

предметної області не зникає: воно перетворюється в уміння фахівця 

пристосувати до конкретних умов ту формалізовану схему дій, що на-

ука пропонує для типової ситуації. 

Теоретичний (методологічний) рівень розвитку науки. У да-

ному періоді основне завдання науки - пояснення явищ предметної об-

ласті. Як наслідок, у цьому періоді для науки характерне застосування 

методів теоретичних досліджень, тобто таких методів, як висування гі-

потез, моделювання, ідеалізація, абстрагування узагальнення, уявний 

експеримент. 
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Рис А.1 – Етапи становлення науки 

 

Методологічний рівень розвитку науки. Це вищий період роз-

витку науки, у якому об'єктом дослідження ставати мама наука. Назва 

даного періоду походить від терміну «методологія», що узагальнює 
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вчення про методи й теорії, про структуру логічної організації науково-

дослідної діяльності. 

Циклічний розвиток науки 

Крім того, що наукові дисципліни проходять лінійний розвиток 

від до наукового періоду до методологічного періоду, будь-якій зрілій 

науці властивий циклічний розвиток. Відповідно до концепції амери-

канського філософа й історика науки Томаса Куна, будь-яка конкретна 

наука розвивається циклічно шляхом постійної зміни двох якісно різ-

них періодів: періоду «нормальної науки»; кризи й революційного пе-

ріоду (рис А.2) 

 
 

Рис. А.2 – Цикли розвитку науки 

 

Період нормальної науки – це рівноважний стан науки, коли без-

роздільно панує деяка парадигма. 

Парадигма - це визнана наукова теорія, що протягом певного 

часу задає модель наукової діяльності. Крім того, парадигма – це й сама 

пануюча модель наукової діяльності, що складає із сукупності теорети-

чних принципів, метрологічних норм, світоглядних установок і цінніс-

них критеріїв. Інакше кажучи, це пануюча концептуальна система, 

стиль мислення в науці. 

Отже, кожна наука разом із законами включає в собі, з одного 

боку, факти і дані досвіду, а з другого – певну систематизацію знання – 

теорію. 
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Факти становлять реальну основу всіх висновків і узагальнень 

учених. Без систематизації та узагальнення, без логічного осмислення 

фактів не може існувати жодна наука. Факти стають складовою части-

ною наукових знань лише тоді, коли вони виступають у систематизова-

ному, узагальненому вигляді, є основою підтвердження законів дійсно-

сті. Закони і факти у науці набувають певної інтеграції і служать базою 

для більш широких наукових узагальнень за умови, що вони відобра-

жені у теоріях. 

Важливим структурним елементом будь-якої науки є специфічні 

категорії – найбільш загальні поняття, що відображають особливості її 

предмета, змісту і методу. Вони є незмінним засобом дослідження і си-

стематизації матеріалу (категорії товару і вартості, володіння і власно-

сті у економічній теорії, подвійності відображення і балансового уза-

гальнення господарських процесів у бухгалтерському обліку; індексів 

у статистиці). 

Крім того, у науці розрізняють також такі елементи, як принципи, 

постулати, правила. 

Принципи тісно пов'язані із законами. Вони спеціально створю-

ються у процесі систематизації знань, але на відміну від законів об'єк-

тивно у природі не існують. Принципи можуть виступати у формі пос-

тулатів, тобто попередніх припущень, які є основою для великих тео-

ретичних узагальнень. 

Основні сучасні тенденції розвитку науки полягають у переході 

від їх диференціації до їх інтеграції, перехід від координації наук до їх 

субординації і від одноаспектності наук до розгляду їх у комплексі. 

Саме ця тенденція проявилася в створенні міждисциплінарних галузей 

знань, які цементують собою фундаментальні науки; у взаємодії між 

різними науками, які вивчають один і той же об’єкт одночасно з різних 

боків; у посиленні цієї взаємодії аж до комплексного вивчення об’єкта 

системою наук. Нині ця тенденція характерна для об’єктів, які мають 

глобальний характер. 

Сучасна наука пройшла дуже складний історичний шлях. А відк-

риттю – цьому своєрідному якісному стрибку в науці – передує довге 

кількісне нагромадження спільних зусиль цілої групи людей. Проте 

саме відкриття здатний зробити далеко не кожний вчений. Наука роз-
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вивається не випадково, а підпорядкована певним об’єктивним законо-

мірностям. Дуже важливу роль у роз- витку науки відіграє наступність. 

Це означає, що кожне нове відкриття готується всім ходом поперед-

нього розвитку наукових знань. 

Дуже виразно сказав про це Ньютон: «Якщо я бачу далі Декарта, 

так це тому, що я стою на плечах гігантів». Однією з важливих зако-

номірностей розвитку науки є те, що вона дедалі істотніше впливає на 

розвиток техніки та виробничих технологій. В процесі розвитку науки 

відбувається взаємозбагачення різних її галузей досвідом та ідеями. Ро-

звитку науки притаманні й певні суперечності. Як складне суспільне 

явище, наука не тільки впливає на суспільство, а й сама відчуває його 

вплив, в силу чого окремі наукові досягнення мають трагічні для люд-

ства наслідки. 

Згадаймо хоча б як розвиток ядерної фізики призвів до того, що 

можливими стали атомні вибухи в Хіросімі та Нагасакі, Чорнобильська 

трагедія тощо. Людське суспільство зіткнулося сьогодні з кричущою 

суперечністю між умовами життя людей і штучним середовищем, ство-

рюваним ними в процесі науково-технічного прогресу. Як застерігав Ф. 

Енгельс: «Не будемо тішитися нашими перемогами над природою. За 

кожну таку перемогу вона нам мстить.» Отже, завдання сучасного 

вченого – не тільки розвивати науку, а й завжди ретельно зважувати 

можливі наслідки своїх відкриттів для навколишньої природи, дбаючи 

про те, щоб вживалися всі необхідні природоохоронні заходи. 

Інколи науку розглядають навіть як головного винуватця усіх не-

щасть людства, як знаряддя насильства над людьми. Її звинувачують у 

тому, що вона, розглядаючи лише числові абстракції предметів, відки-

дає емоційний підхід до діяльності людей, не відрізняє добра від зла. 

Прихильники такого підходу забувають про те, що роль науки у суспі-

льстві визначається самим суспільством, його характером, структурою, 

виробничими відносинами. Звичайно, не наука винна в таких нещастях 

людства, як забруднення хімічними та радіоактивними відходами, озо-

нові діри, парниковий ефект тощо, а виною є нехтування людством му-

дрими законами Природи. 

Класифікація наук 

Від зародження науки розвиток знання ґрунтувався на його кла-

сифікації за тією чи іншою ознакою, що відігравало вирішальну роль в 
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організації, по- будові, спеціалізації знання і пізнавальної діяльності. 

Тому класифікація наук як логіко-методологічна, аксіологічна) і соціо-

культурна проблема відображена в багатьох філософських і наукозна-

вчих дослідженнях, які, розглядаючи структуру науки з однієї точки 

зору і не претендуючи на цілковиту повноту, доповнюють одне одного, 

подаючи досить широке уявлення про принципи формування, розвитку 

та функціонування науки. 

Багатогранність форм наукових досліджень зумовлює необхід-

ність їх класифікації із врахуванням предмета, характеру, взає-

мозв’язку різних видів досліджень. При цьому досягають не тільки, те-

оретичної, а й практичної мети розвитку науки. 

Проблема класифікації наук має таку тривалу історію, як і сама 

наука, тому будь-який науковий аналіз що претендує на цілісність, не 

може уникнути розгляду історії питання, оскільки у кожну історичну 

епоху наукові знання виконували своєрідні функції. Це було зумовлене 

рівнем розвитку науки, можливостями суспільства використовувати 

наявні знання. Вже в добу античності не лише продукувалися нові 

знання, а й були здійснені спроби класифікації існуючих. 

Одним з перших таку спробу здійснив Демокрит (470 чи 460–380 

(чи 370 до н. е.), який наукову систему поділяв на три частини: вступну 

(«каноні- ку» як вчення про істину та її критерії); фізику (науку про 

різноманітні прояви буття); етику (похідну від фізики). У його класи-

фікації всі розділи були органічно поєднані: «каноніка» належала до 

фізики як її вихідний розділ, вона мала нелогічний характер, а обґрун-

товувала правильність обраного системою шляху, захищала основні 

положення наукової системи від ворожих їй учень. Етика вважалася до-

датком до фізики. 

У контексті проблеми диференціації наукових знань Аристотель 

по- рушив питання про необхідність упорядкування самого знання та 

вироблення мистецтва пізнавальної діяльності. Класифікуючи науки за 

теоретичним рівнем та історичними умовами їх виникнення, він виок-

ремлював, з одного боку, філософію, математику, фізику, з іншого, – 

мистецтво та науки, які не слугують ні для насолоди, ні для необхідних 

потреб. 
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Це свідчить, що наукове знання він розглядав як самоцінність без-

відносно до його можливого практичного застосування. Таким прихи-

льником упорядкування наукового знання у західноєвропейській тра-

диції був реформатор науки Нового часу, англійський філософ і полі-

тичний діяч Френсіс Бекон (1561–1626). У своїй праці «Новий органон» 

він поділяв знання на те, яке вгадує природу, і те, яке тлумачить її, а 

також прагнув класифікувати всі науки на основі внутрішньої логіки їх 

розвитку: «Ми не заперечуємо, що після того як з усіх наук будуть зіб-

рані і розташовані по порядку всі досліди і вони зосередяться у знанні 

та судженні однієї людини, то з переносу дослідів однієї науки в іншу 

через той дослід, який ми звемо науковим, може бути відкрито багато 

нового – корисного для життя людини». На цих міркуваннях ґрунту-

ється поділ ними наукових досліджень на світоносні і плодоносні. 

Класифікація наук, яку запропонував німецький мислитель Фрід-

ріх Енгельс (1820 – 1895), відповідала рівню розвитку знань другої по-

ловини XIX ст. Розглядаючи принципи матеріальної єдності світу і 

його невичерпної якісної багатоманітності, він виокремлював науки за 

описуваними ними формами руху матерії. На цій підставі Енгельс до-

водив, що класифікація наук, кожна з яких аналізує окрему форму руху 

або ряд пов’язаних між собою і таких, що переходять одна в одну, форм 

руху, є одночасно класифікацією, розташуванням, згідно із внутрішньо 

притаманною їм послідовністю цих форм руху, і в цьому полягає її зна-

чення. В основу диференціації наук він поклав принцип об’єктивності, 

згідно з яким відмінності між науками зумовлені відмінностями в 

об’єктах їх дослідження. Ними є існуючі форми руху матерії (механі-

чна, фізична, хімічна, біологічна, соціальна). 

З виникненням у західній Європі наприкінці XIX ст. некласичної 

філософії змінилися й критерії класифікації наук. Так, німецький філо-

соф Генріх Ріккерт (1863–1936), прагнучи «показати заплутаність і 

складність проблеми класифікації наук і всю безпорадність цьому пи-

танні звичайних схем», вважав, що емпіричні науки розпадаються на 

дві головні групи: природознавство (науки, які вивчають фізики, хі-

міки, анатоми, фізіологи, біологи, геологи) та науки про культуру (які 

досліджують теологи, юристи, історики і філологи) тобто суспільні, гу-

манітарні науки. Усвідомлюючи, що обидві групи наук поєднані між 
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собою багатьма зв’язками, і заперечуючи їх абсолютне протистав-

лення, він розглядав і основні розбіжності між ними. 

Філософ вважав, що це допоможе віднайти відправні засади для 

диференціації наук про культуру як молодших за часом виникнення, 

між якими, на відміну від природничих наук, ще не встановлено тісних 

зв’язків. 

Важливий внесок у класифікацію наук зробив німецький філософ 

Едмунд Гуссерль (1859–1938). Створюючи феноменологічну філосо-

фію, він розрізняв чисту феноменологію як науку про феномени 

(явища) та інші науки, які також досліджують феномени: психологію – 

науку про психічні, природознавство – науку про фізичні явища (фено-

мени); історію – науку про історичні феномени, культуру – науку про 

культурні феномени. У цих двох різновидах науки йдеться про фено-

мени різного порядку: конкретні науки є науками про факти, чиста, або 

трансцендентальна феноменологія обґрунтована не як наука про факти, 

а як наука про сутності, що має на меті констатувати пізнання сутності. 

Е. Гуссерлю належить ще одна класифікація – за характером по-

нять, утворених певними науками. За цією ознакою він поділив всі на-

уки на дескриптивні, які ґрунтуються на описуванні, використовуючи 

дескриптивні (описові) поняття, і точні науки, які пояснюються за до-

помогою однозначного, точного визначення. Геометрію та інші мате-

матичні науки він назвав точними, а природничі – дескриптивними, 

хоча й вважав, що вони тісно пов’язані між собою. Та, попри ці зв’язки, 

жодна з груп наук не може підмінити іншу. 

Над проблемами класифікації наукового знання працював й укра-

їнський природодослідник, мислитель Володимир Вернадський (1863–

1945), який одним із перших у світовій науці усвідомив важливість те-

оретичного освоєння проблем наукознавства, дослідження феномену 

науки засобами самої науки. Його внесок у становлення цієї дисцип-

ліни зберігає своє значення дотепер. 

Особлива роль належить його праці «Наукова думка як планета-

рне явище», у якій В. Вернадський розглядав вузлові проблеми розви-

тку природознавства, виокремлення та інтеграції його галузей і форму-

вання на цій основі нових міждисциплінарних наук (фізична хімія, хі-

мічна фізика, біохімія, біогеохімія та ін.). Будь-яку класифікацію наук 
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він вважав умовною, але необхідною для окреслення визначення пред-

метних галузей їх дослідження. 

Традиційною вважається класифікація наук за предметом дослі-

дження, згідно з якою виокремлюють природничі, суспільні, гуманіта-

рні та соціальні науки тощо (рис. А.3). 

 

 
 

Рис А.3 – Класифікація наук. 

 

Іншим прикладом традиційної класифікації наук є їх поділ зале-

жно від пізнання та практичної дії на теоретичні (фізика, хімія, астро-

номія, біологія, математика та інші) і прикладні (радіотехніка, гірнича 

справа, агрохімія, медицина тощо). Такий підхід поділяв німецько-аме-

риканський філософ, соціолог Еріх Фромм (1900–1980), вважаючи, що 

науку слід диференціювати за встановленням об’єктивно правильних 

норм виведення знань. За його твердженням, чисті, тобто теоретичні, 

науки мають справу з відкриттям фактів і принципів, а прикладні зорі-

єнтовані на практичні норми, відповідно до яких належить діяти. Ме-

тою класифікації наук є розкриття взаємного зв’язку між науками на 

основі певних принципів і відображення цих зв’язків у вигляді логічно 

аргументованого розміщення, групування сукупності наук в єдину си-

стему знань і графічного відображення структури взаємозв’язку між 

ними в різній формі, зокрема, у вигляді таблиць. 
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Оформлення науки як соціального інституту, відбулося тільки на 

початку XVIII ст., коли в Європі були створені наукові товариства і ака-

демії, а також почали видаватись наукові журнали. 

За характером спрямованості і безпосереднього відношення до 

практики науки прийнято поділяти на фундаментальні і прикладні. 

Завданням фундаментальних наук є пізнання законів, що управ-

ляють поведінкою і взаємодією базисних структур природи і суспільс-

тва. До них належать: велика група фізико-технічних і математичних 

наук (математика, ядерна фізика, фізика плазми, фізика низьких темпе-

ратур, кібернетика); хімія і біологія; велика група наук про Землю (ге-

ологія, геофізика, фізика атмосфери, води і суші, геоінформаційні сис-

теми і технології, аерокосмічні методи досліджень); соціальні науки. 

Фундаментальні дослідження поділяються на вільні (чисті) і ціле-

спрямовані. Вільні (чисті) дослідження, зазвичай мають індивідуаль-

ний характер і очолюються визнаним вченим – керівником роботи. Ха-

рактерною особливістю цих досліджень є те, що вони наперед не ви-

значають певних цілей, але в принципі спрямовані на отримання нових 

знань і більш глибоке розуміння навколишнього світу. 

Цілеспрямовані дослідження мають відношення до певного 

об’єкта і проводяться з метою розширення знань про глибинні процеси 

і явища, що відбуваються в природі, суспільстві, без урахування мож-

ливих галузей їх застосування. 

І вільні і цілеспрямовані фундаментальні дослідження можуть 

бути пошуковими. 

Фундаментальні науки мають значну силу притягання, їх за-

вдання знаходяться на межі між відомим і неочікуваним, у зв’язку з чим 

фундаментальні дослідження відрізняються невизначеністю кінцевого 

результату. Оскільки дослідник, як правило, весь час стоїть на підсту-

пах до невідомого, вибір конкретних шляхів фундаментальних дослі-

джень часто визначається інтуїцією, досвідом і внутрішньою логікою 

розвитку науки. 

У свою чергу, фундаментальні науки постійно відкриті для нових 

ідей і підходів, у них закладена здатність переглянути звичні уявлення 

про навколишній світ, і, якщо потрібно, відмовитися від них. 
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Безпосередня мета прикладних наук полягає в застосуванні ре-

зультатів фундаментальних наук при вирішенні пізнавальних і соціа-

льно-практичних проблем. 

Прикладні науки можуть розвиватися з перевагою як з теоретич-

ної, так і практичної проблематики. Так, на базі економічної теорії, яка 

є фундаментальною наукою, розвивається мікро- і макроекономіка, 

економічний аналіз тощо. Усі ці науки можна віднести до теоретичної 

прикладної економіки. 

На стиках прикладних наук і виробництва розвивається особлива 

галузь досліджень – так звані розробки, в процесі яких реалізуються 

результати практичних прикладних наук у вигляді конкретних техно-

логічних процесів, конструкцій, матеріалів. 

Як правило, фундаментальні науки в своєму розвитку випереджа-

ють прикладні, створюючи для них теоретичну базу. 

Класифікація науки є не самоціллю, вона має, окрім наукового 

значення, також і практичне. Вона є теоретичною основою для багатьох 

сторін практичної діяльності суспільства: організації і структури нау-

кових закладів та їх взаємовідносин, планування науково-дослідних ро-

біт та їх взаємозв’язку, особливо тих робіт, які мають комплексний ха-

рактер; взаємозв’язку теоретичних досліджень з практичними завдан-

нями господарства і нарешті, для бібліотечної класифікації. Вищою 

атестаційною комісією (ВАК) України за згодою Міністерства освіти і 

науки України затверджена Національна класифікація наук (табл. А.1). 

Кожна із цих наук включає декілька груп. 

Загальні цілі й завдання науки на конкретний період розвитку ко-

жна держава визначає виходячи з їх соціально-економічного і політич-

ного стану. Фундаментальні науки мають розвиватись випереджаль-

ними темпами, створюючи теоретичну базу для прикладних наук. У 

сфері їх розвитку мають знаходитись, насамперед, розробки вітчизня-

них наукових колективів, що мають світове визнання, а також прикла-

дні дослідження і технології, в яких Україна має значний науковий, те-

хнологічний та виробничий потенціал і які здатні забезпечити вихід ві-

тчизняної продукції на світовий ринок. 

Вища освіта, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 

має здійснюватися з пріоритетних напрямів наукового і науково-техні-

чного розвитку. 
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Таблиця А.1 

Національна класифікація наук 

№ 

п/п 

Науки № 

п/п 

Науки № 

п/п 

Науки 

1 Фізико-мате-

матичні 

10 Філологічні 19 Психологічні 

2 Хімічні 11 Географічні 20 Воєнні 

3 Біологічні 12 Юридичні 21 Нац. безпека 

4 Геологічні 13 Педагогічні 22 Соціологічні 

5 Технічні 14 Медичні 23 Політичні 

6 Сільськогос-

подарські 

15 Фармацевти-

чні 

24 Фізичне вихо-

вання й спорт 

7 Історичні 16 Ветеринарні 25 Державне прав-

ління 8 Економічні 17 Мистецтвоз-

навство 

9 Філософські 18 Архітектура 

 

На сьогодні для України пріоритетними є такі напрями приклад-

них наукових досліджень: 

 нетрадиційні джерела енергії; 

 дослідження космічного простору, астрономія і астрофізика; 

 медицина і медична техніка; 

 дослідження в галузі аграрних технологій і сучасних біотехно-

логій; 

 ресурсо- й енергозберігаючі та екологічно безпечні технології; 

 нові матеріали та хімічні продукти; 

 екологія та раціональне природокористування; 

 нові інформаційні технології. 

Отже, структура і класифікація науки в Україні спрямовані на 

подальший розвиток науки і техніки для зростання інтелектуального 

потенціалу держави та його використання для добробуту людей. 
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Наукометричні бази 

Ефективність наукової діяльності може оцінюватися з викорис-

танням як якісних, так і кількісних показників. В основі якісних оцінок 

лежать висновки експертів. Суб’єктивність подібних оцінок знижує до-

стовірність отримуваних результатів. 

Кількісні оцінки засновані на опублікованих даних і патентній ін-

формації: це число публікацій, аналіз частоти їхньої цитованості (ін-

декс цитування), індекс Гірша, імпакт-фактор наукового журналу, в 

якому роботи опубліковані, кількість отриманих вітчизняних та міжна-

родних грантів, стипендій, вітчизняних та іноземних премій, участь у 

міжнародному науковому співробітництві, складі редколегій наукових 

журналів. Із перерахованих вище показників останнім часом найбіль-

ший інтерес представляють індекс цитування, індекс Гірша й імпакт-

фактор. Міжнародна практика наукометричних досліджень сьогодні 

базується на використанні наукометричних баз даних. 

Наукометрична база даних (НМБД) − це бібліографічна і рефера-

тивна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, 

опублікованих у наукових виданнях. 

Індекс цитування – це прийнята в науковому світі міра значущо-

сті наукової роботи якого-небудь вченого або наукового колективу. Ве-

личина індексу цитування визначається кількістю посилань на публіка-

цію або прізвище автора в інших джерелах. Однак для точного визна-

чення значущості наукових праць важливо не тільки кількість посилань 

на них, але й якість цих посилань. 

Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика вченого, за-

снована на кількості його публікацій і кількості цитувань цих публіка-

цій. Наприклад, вчений має індекс Гірша 5, якщо 5 з його статей циту-

ються як мінімум 5 разів кожна. 

Імпакт-фактор показує, скільки разів у середньому цитується 

кожна опублікована в журналі стаття протягом двох наступних років 

після виходу. 

Web of Science корпорації Thomson Reuters – найавторитетніша у 

світі аналітична і цитатна база даних журнальних статей. Це наукомет-

рична база, що дозволяє здійснювати пошук серед понад 12 000 журна-
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лів і 148 000 матеріалів конференцій у галузі природничих, громадсь-

ких, гуманітарних наук і мистецтва, і дає можливість отримати най-

більш релевантні дані що вас цікавлять. 

Scopus – бібліографічна і реферативна база даних та інструмент 

для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових видан-

нях. Індексує 18 тис. назв наукових видань з технічних, медичних та 

гуманітарних наук 5 тис. видавців. База даних індексує наукові жур-

нали, матеріали конференцій і серії книжкових видань. Розробником та 

власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier. 

Список всіх журналів, що входять до НМБД Scopus є на сайті SJR. 

Знаючи назву журналу, можна знайти його сайт і дізнатися про редак-

ційну політику, вимоги до авторів тощо. На сайті SJR можна відфільт-

рувати список журналів за країнами. 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) створений Нау-

ковою електронною бібліотекою eLIBRARY.RU в рамках проекту, іні-

ційованого Федеральним агентством з науки та інновацій (Роснаука). 

РІНЦ – це механізм, що дозволяє оцінити рівень наукового видання на 

основі формальних і об’єктивних критеріїв. Основним таким критерієм 

є відносний показник цитування статей, опублікованих у даному жур-

налі, тобто, його імпакт-фактор. 

Index Copernicus (IC) (Польща) – міжнародна наукометрична 

база даних. Цей сайт включає індексування, ранжування та реферу-

вання журналів, а також є платформою для наукової співпраці та вико-

нання спільних наукових проектів. База даних має кілька інструментів 

для оцінки продуктивності, що дозволяють відслідковувати вплив нау-

кових робіт і публікацій окремих учених або наукових установ. На до-

даток до оцінки продуктивності, індекс Копернікус також пропонує 

традиційні реферування та індексування наукових публікацій. 

 

А.2 Правила наведення цитат і бібліографічних посилань у те-

кстах наукових та навчальних робіт 

Звертання до праць певного вченого, автора, письменника ши-

роко застосовується в текстах наукових, науково-навчальних та навча-

льних робіт. 

Особливою формою викладу фактичного матеріалу наукових ро-

біт є цитати, що органічно включені у тексти дисертацій, монографій 
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та інших наукових робіт. Вони використовуються для того, щоб без ви-

кривлень передати думку автора першоджерела, ідентифікувати його 

погляди при співставленні різних точок зору тощо. Цитати служать не-

обхідною опорою автору у процесі аналізу і синтезу інформації. Спи-

раючись на їх зміст, можна створити систему переконливих доказів, що 

є необхідними для об’єктивної характеристики досліджуваного явища. 

Цитати також можуть наводитися як підтвердження окремих поло-

жень, які наводить науковець. 

У всіх випадках кількість цитат, що наводяться, має бути оптима-

льною, тобто визначатися потребами розробки теми наукового дослі-

дження. Від науковця вимагається встановити чи варто застосовувати 

цитати у конкретному контексті, чи немає у них викривлень смислу 

джерела цитування. Причини останнього можуть бути різними: в одних 

випадках з першоджерела можуть бути взяті слова, які не визначають 

суті поглядів автора; в інших – цитати обмежуються словами, які міс-

тять лише частину думки, наприклад ту, яка більше відповідає інтере-

сам автора наукової роботи. Іноді у цитаті викладається точка зору не 

на той предмет, який розглядається у даному контексті. Можливі й інші 

смислові неточності при цитуванні. 

Поряд з прямим цитуванням часто застосовують непряме циту-

вання – переказ тексту першоджерела. У цьому випадку також не ви-

ключеною є можливість викривлення думки автора першоджерела. 

Щоб цього не трапилось, текст переказу слід прискіпливо звіряти з пер-

шоджерелом. 

Посилаючись у тексті на будь-яке джерело (опублікований чи не-

опублікований документ), можна лише обмежитися цитатою, уривком 

з нього, не зазначаючи відомостей про сам документ (автора, назву, рік 

видання). Але такі цитати називають недокументованими посилан-

нями, і вони характерні лише для газет, масово-політичної, навчальної 

літератури. У жодному разі їх не можна рекомендувати для наукових 

публікацій, рефератів, курсових, дипломних, магістерських робіт, нау-

кових звітів і дисертацій. У цих видах робіт бібліографічні посилання 

мають бути обов’язково документованими, тобто супроводжуватися 

точною адресою цитованого джерела. 
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Бібліографічне посилання – це сукупність бібліографічних відо-

мостей про цитований або згадуваний у тексті наукової чи навчальної 

роботи документ. 

Бібліографічні посилання можуть уміщуватись: 

 в основному тексті (внутрішньотекстові посилання); 

 у підрядкових примітках (підрядкові посилання); 

 у позатекстових примітках (у коментарях). 

Внутрішньотекстове посилання наводять у тексті у круглих ду-

жках. Наприклад, такий фрагмент тексту: 

За мовною ознакою видання друкарні Острозької академії розпо-

діляються так: «у 14-ти текстах – церковнослов’янський текст і додат-

кові статті, у 4-х – українські статті при церковнослов’янському тексті, 

одне видання – двомовне, 6 – українською мовою» (Ісаєвич Я. Д. Пер-

шодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К., 1983. – С. 38). 

Підрядкові бібліографічні посилання наводять у нижній частині 

сторінки, відокремлюючи їх горизонтальною лінією. 

Кожне підрядкове посилання нумерується в тій послідовності, в 

якій подаються цитати чи посилання в тексті. 

При цитуванні підряд одного й того самого твору (документу) в 

підрядкових примітках назву твору не повторюють, а заміняють сло-

вами «Там само» або «lbid» (для іноземних джерел). Нижче наводимо 

фрагмент тексту з підрядковими бібліографічними примітками. 

У підрядкових бібліографічних посиланнях іноді вказують і поси-

лання на так звані «непрямі цитати», тобто, коли автору не вдалося 

знайти оригінал цитованого твору. Такі підрядкові посилання можуть 

мати такий вигляд: Цит. за:... (де вміщують бібліографічний опис 

твору, з якого запозичено цитату). 

Позатекстові бібліографічні примітки (коментарі), як правило, 

вміщують у кінці тексту із зазначенням, наприклад, «Примітки до роз-

ділу 1.4», де в нумерованому порядку розташовані всі бібліографічні 

записи, на які було зроблено посилання в тексті. У такому разі в тексті 

вже не дають ні текстових розгорнутих, ні підрядкових посилань й при-

міток, а після закінчення цитати у квадратних дужках ставлять поряд-

ковий номер за списком у кінці твору, наприклад. 
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Коли автор дисертаційної праці, наводячи цитату, виділяє в ній 

деякі слова, то робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, 

який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються 

ініціали автора дисертації, а весь текст застереження вміщується у кру-

глі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – Л.М.), (під-

креслено мною. – Л.М.), (розбивка моя. – Л.М.). 

При написанні дисертацій не варто давати підрядкові бібліогра-

фічні посилання, оскільки це призводить до зростання обсягу дисерта-

ції, а краще у квадратних дужках наводити посилання на номер у спи-

ску літератури, наприклад, [156], при прямих цитатах, наприклад, [156, 

с. 41], а при непрямих – [цит. за: 128, с. 34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


