
ПРО НОВИЙ СТАНДАРТ 

«БІБЛІОГРАФІЧНЕ 

ПОСИЛАННЯ. ЗАГАЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

ТА ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ» 

(ДСТУ 8302:2015) 

 

(видання офіційне, Київ, 

ДП «УкрНДНЦ», 2016) 

набув чинності 1 липня 2016 р. 



Стандарт розроблено 

ДНУ «Книжкова палата України 

імені Івана Федорова» 

та уведено вперше 

 Установлює види бібліографічних посилань (БП), 

правила та особливості їхнього складання 

й розміщування у документах 

 БП є частиною довідкового апарата документа та 

наводяться у формі бібліографічного запису 

 Мета БП — надати відомості про цитовані 

або згадувані у тексті документи у вигляді, 

придатному для загальної характеристики, 

ідентифікації та пошуку цих документів 

 Стандарт поширюється на БП в опублікованих і 

неопублікованих документах незалежно від носія 

інформації 



Чи замінює цей стандарт той документ, 

яким ми послуговувались раніше? 

Ні. Цей стандарт не скасовує ДСТУ 7.1:2006 

«Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги і 

правила складання» (ГОСТ 7.1—2003, IDT) 

Чому? Вони діють паралельно, оскільки 

спрямовані на унормування різного роду 

посилань: 

 стандарт ДСТУ 7.1:2006 визначає правила 

складання бібліографічного опису 

 стандарт ДСТУ 8302:2015 визначає правила 

складання бібліографічного посилання 



 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 

 

 Bibliographic Record. 

Bibliographic 

Description  

 Бібліографічне 

посилання — 

сукупність 

бібліографічних 

відомостей 

про цитований, 

розглядуваний або 

згадуваний у тексті 

документ, що необхідні 

та достатні для його 

загальної 

характеристики, 

ідентифікації та пошуку 

 

 Bibliographic 
Reference  



Чи зобов’язані ми користуватись 

цими стандартами?  

Ні. Державні стандарти мають рекомендаційний 

характер. Відповідно до чинного законодавства 

ми не зобов’язані користуватись ними 

 Закон України «Про стандартизацію»: «Стандарти 

застосовуються на добровільній основі, за винятком 

випадків, коли застосування цих стандартів 

вимагають технічні регламенти» 

 Закон України «Про стандарти, технічні регламенти 

та процедури оцінки відповідності»: 

«Технічний регламент — закон України або 

нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом 

Міністрів України»  



Єдиний примус до застосування 

цих державних стандартів 

до наукових періодичних видань: 

наказ МОН України від 17.10.2012 № 1111 

«Про затвердження Порядку формування 

Переліку наукових фахових видань України»  

У пункті 2.10 цього наказу обов’язковою умовою 

внесення видання до переліку фахових 

визначено «дотримання вимог до редакційного 

оформлення наукового фахового видання 

згідно з державними стандартами України» 

Фактично ця вимога суперечить чинному 

законодавству 



Які є питання до нового 

стандарту? 

Прошу надсилати питання 

щодо оформлення наукових видань 

і переліків посилань у них на адресу 

radchenko@nas.gov.ua 

до 1 березня 2017 року 

 

На конференції 2017 року  

«Наукова періодика: традиції та інновації» 

заплановано зустрічі з експертами, 

які зможуть обґрунтовано відповісти 

на ці питання 



Як саме можна оформлювати 

бібліографічні посилання 

за новим стандартом?  

Об’єктами посилання 

можуть бути всі види опублікованих 

чи неопублікованих документів або їхні 

складники на будь-яких носіях інформації: 

 

як бібліографічне посилання можна 

оформлювати й неопубліковані джерела, 

зокрема наукові звіти і дисертації  



У заголовку бібліографічного запису 

подають відомості про одного, 

двох чи трьох авторів, 

при цьому імена цих авторів за навскісною 

рискою не повторюють 

Тобто замість 

Діденко Ю.В. Інформаційна система Web 

of Science: дзеркало чи інструмент? / 

Діденко Ю.В., Радченко А.І., Коваль Н.В. … 

можемо написати 

Діденко Ю.В., Радченко А.І., Коваль Н.В. 

Інформаційна система Web of Science: дзеркало 

чи інструмент? 



За потреби у заголовку 

бібліографічного запису позатекстового 

посилання можна зазначати 

більш ніж три імені авторів 

Заголовок бібліографічного запису 

(область заголовка бібліографічного запису) 

вміщує основний заголовок об’єкта опису, 

загальне визначення матеріалу, паралельні 

назви і відомості про осіб (установи), 

відповідальні за створення описуваного 

документа 

Тому прізвища авторів належать до області 

заголовка бібліографічного запису 



Замість знака «крапка й тире» (. —), 

який розділяє зони бібліографічного опису, 

у бібліографічному посиланні 

рекомендовано застосовувати знак 

«крапка» 

 

Тобто замість 

Наука та іннов. — 2016. — № 6. — С. 45—54. 

 

можемо написати 

Наука та іннов. 2016. № 6. С. 45—54. 



Після назви дозволено не зазначати 

загальне позначення матеріалу — 

[Текст], [Електронний ресурс], [Карти] 

можна не вказувати 

Тобто замість 

Приклади оформлення використаних джерел 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://akademperiodyka.org.ua/docs/Posylannia.pdf 

 

можна написати 

Приклади оформлення використаних джерел. URL: 

http://akademperiodyka.org.ua/docs/Posylannia.pdf 



У складі вихідних даних дозволено не 

подавати найменування (ім’я) видавця 

Тобто замість 

Київ : Академперіодика, 2016 

 

можна написати 

Київ, 2016 



 

 

Усі підрядкові, внутрішньотекстові та 

позатекстові бібліографічні посилання 

пов’язують із текстом документа за допомогою 

знаків виноски: арабських цифр, літер, 

астериска 

Для нумерованого переліку: 

 Необхідно зазначити, що до створеного в 2015 р. 
мультидисциплінарного ESCI вже відібрано 35 
українських видань 12   

 Необхідно зазначити, що до створеного в 2015 р. 
мультидисциплінарного ESCI вже відібрано 35 
українських видань [12] 

Для переліку за абеткою: 

 Необхідно зазначити, що до створеного в 2015 р. 
мультидисциплінарного ESCI вже відібрано 35 
українських видань (Тихонкова, 2016) 



Якщо в основному тексті наведено 

відомості про автора та подано назву 

документу, на який здійснюється 

посилання, то у самому посиланні 

можна навести лише опис джерела 

Тобто, якщо у тексті вказано: 

 У статті Тихонкової І.О. «Наукова періодика України 

у дзеркалі Web of Science» 12 зазначено, що… 

 

то у посиланні можемо 

вказати лише: 

12. Наука України у світовому інформаційному 

просторі. Київ, 2016. Вип. 13. С. 31—39. 

 



Розділовий знак «дві навскісні риски» (//) 

можна замінювати крапкою, 

а відомості про документ, в якому розміщено 

складник, виділяти шрифтом 

Замість 

Діденко Ю.В. Інформаційна система Web of Science: 

дзеркало чи інструмент? / Діденко Ю.В., 

Радченко А.І., Коваль Н.В. // Наука та іннов. — 

2016. — № 6. — С. 45—54. 

 

можемо написати 

Діденко Ю.В., Радченко А.І., Коваль Н.В. 

Інформаційна система Web of Science: дзеркало чи 

інструмент? Наука та іннов. 2016. № 6. С. 45—54. 



Розділ 5 стандарту присвячений 

видам бібліографічних посилань 

та правилам їхнього складання 

Запропоновано розрізняти 
бібліографічне посилання: 

 

 повне і коротке 

 

 первинне і повторне 

 

 просте і комплексне  

 

 внутрішньотекстове, підрядкове та позатекстове  



Особливості складання 

бібліографічного посилання 

на електронний ресурс. Можна: 

 не подавати відомості про вид електронних даних 

чи програм 

 замість слів «Режим доступу» (чи «Доступ») 

або їхнього еквівалента іншою мовою застосовувати 

абревіатури URI чи URL 

 замість електронної адреси цього ресурсу 

зазначати його ідентифікатор DOI  

 довгу електронну адресу переносити 

на наступний рядок 

 не наводити відомостей про джерело назви 

(«Назва з етикетки диска», «Назва з екрана» тощо)  



Наприклад: 

 Радченко А.І., Діденко Ю.В. Геологічна наука в 

академічних публікаціях. Наука та іннов. 2016. 12, 

№ 3. С.14—26. URL: http://scinn.org.ua/ua/archive/ 

12%283%29/12%283%2901 

 

або 

 

 Радченко А.І., Діденко Ю.В. Геологічна наука в 

академічних публікаціях. Наука та іннов. 2016. 12, 

№ 3. С. 14—26. doi: http://dx.doi.org/10.15407/ 

scin12.03.014 



ВД "Академперіодика" НАН України 

розробив на основі цього стандарту 

нові вимоги 

оформлення переліків посилань 

 ми радимо укладати первинні позатекстові 

посилання у повній формі 

 

 ознайомитись з рекомендаціями 

ВД "Академперіодика" можна за посиланням:  

 

http://akademperiodyka.org.ua/ 

docs/Posylannia.pdf 



 БУЛО 

Щусь О.Й. Акт злуки (1919) [Електронний 

ресурс] / О.Й. Щусь // Енциклопедія історії України : 

у 10-ти т. Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) 

та ін. ; НАН України. Інститут історії України. —  

Київ : Наук. думка, 2003. — 688 с. : іл. — 

Режим доступу: 

http://www.history.org.ua/?termin=Akt_zluky_1919 

(дата звернення: 19.11.2016) 

 СТАЛО 

Щусь О.Й. Акт злуки (1919). Енциклопедія історії 

України: у 10 т. Т. 1: А-В. Київ, 2003. URL: 

http://www.history.org.ua/?termin=Akt_zluky_1919 

(дата звернення: 19.11.2016) 

 



Чим цей стандарт може нам 

допомогти? 

Стандарт дозволяє значно спростити посилання. 

Це дасть змогу: 

 спростити і скоротити вимоги до авторів; 

 зменшити обсяг роботи з контролювання 

оформлення переліків посилань 

для працівників редакцій; 

 максимально наблизити записи в переліку 

посилань кирилицею до записів у References; 

 зменшити довжину переліків. 

І все це – не порушуючи вимог 

ДАК МОН України щодо обов’язкового 

використання державних стандартів 


