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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  

СПИСКУ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЦИТУВАННЯ 

 

Під час написання наукових праць та студентських кваліфікаційних робіт 

важливо правильно посилатися на всі джерела, щоб уникнути використання 

інформації без вказівки її автора та оригінальної публікації. Ці посилання мають 

бути оформлені в одному стилі та мають включати всі необхідні компоненти, які 

дозволяють визначити джерело інформації серед мільйонів наукових праць, книг 

чи веб-сторінок.  

Однією з найпоширеніших проблем, з якими студенти стикаються під час 

підготовки роботи, є використання стилів бібліографічного опису в тексті та у 

списку літератури.  

В наукових статтях, журналах і книгах можна побачити бібліографії та 

посилання, оформлені різними способами. Зазвичай вони містять однакові 

елементи (автори, назва, рік видання тощо), але в різному порядку та 

використовують різні роздільники (коми, крапки, косі риски, тире, дужки тощо). 

Вимоги до оформлення зазвичай встановлюються видавцями, редакціями 

журналів або місцевими стандартами. Під час написання нової статті важливо 

уникати змішування кількох стилів цитування. Тому не можна просто копіювати 

бібліографічні описи з веб-сайтів журналів, обкладинок книг, сторінок 

бібліотечних репозиторіїв чи з Google Scholar. 

Відповідно до стандартів підготовки науково-навчальних робіт у НТУ 

«ХПІ» (СТЗВО-ХПІ-3.01-2021) студенти повинні використовувати для 

оформлення посилань Державний стандарт України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 

правила складання». Він заснований на попередньому стандарті (ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006) і містить деякі суттєві спрощення, які дозволяють створювати більш 

читабельні посилання, подібно до поширених міжнародних стилів цитування. 

Наведена нижче інформація та приклади охоплюють основи використання 

стандарту для підготовки списку джерел у студентських роботах та описують 

найбільш спрощену форму посилань. Щоб отримати повну інформацію та 

можливі варіанти форматування, зверніться до оригіналу ДСТУ.  

 

Посилання на джерела в тексті роботи 

У тексті, коли використовується будь-яка інформація із зовнішнього 

джерела у прямій чи непрямій формі, вона має супроводжуватися посиланням на 

джерело. Відповідно до стандарту (оскільки в дипломних роботах обов’язково є  



© 2021, Кафедра менеджменту та оподаткування НТУ «ХПІ»  4 

розділ із нумерованим списком літератури) посилання у тексті не містять жодних 

характеристик джерела інформації, як-от імена авторів або назву. Вони вказують 

лише на порядковий номер джерела у списку. 

Номери джерел у тексті вказуються в квадратних дужках «[ ]» і можуть 

бути розділені крапкою з комою «;» якщо необхідно вказати кілька творів одного 

автора або декілька різних джерел, що підтверджують певний факт або 

твердження. Якщо посилання стосується певного списку елементів або фактів, 

його рекомендується розміщувати перед списком, після вступного речення. 

 

«Ця концепція досліджувалася в роботах М. Джонсона [1], Дж. Сміта [2] та 

В. Адамса [3; 4]…»  

«… розроблено автором на основі [5].» 

«… як зазначається в окремих роботах [6; 7; 10], управління є …» 

«Система управління складається з наступних елементів [4]: …» 

 

Посилаючись на конкретне твердження, визначення чи факт, згаданий у 

великому документі, можна включити номер сторінки, відділений комою «,» та 

використавши абревіатуру «с.». (якщо текст дипломної роботи англійською 

мовою – “p.”): 

 

«М. Портер визначає це поняття як … [3, с. 231]»  

«… підтверджується іншими дослідниками [17, с. 65; 18, с. 23].» 

 

Пунктам списку джерел інформації присвоюються номери в порядку їх 

появи в тексті роботи. У разі повторення посилання необхідно використовувати 

той самий номер. 

 

Список джерел інформації 

Список джерел інформації виділяється окремим розділом після основної 

частини дипломної роботи, відповідно до загальних вимог та рекомендацій. Усі 

елементи в списку починаються з нового рядка і нумеруються цифрами без 

крапок або інших роздільників, за винятком пробілу або символу табуляції: 

 

1 Крикавський, Є. В. Логістичне управління: підручник: Львів: Львівська 

політехніка, 2005. 384 c. 

2 Lambert D. M., Cooper M. C. Issues in Supply Chain Management. Industrial 

Marketing Management. 2000. Vol. 29. No. 1. P. 65–83. 

3 Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., та ін. Фінансовий аналіз: К.: 

КНЕУ, 2009. 592c. 
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Загальним принципом створення бібліографічного опису джерела 

інформації є надання всієї необхідної інформації в такому порядку: 

 автор(и); 

 назва роботи; 

 інформація про публікацію (наприклад, журнал) або основний елемент 

(наприклад, книга), частиною якого є робота (якщо це можливо); 

 інформація про видання: видавництво, номер журналу, том тощо. 

 фізичні характеристики: кількість сторінок, URL-адреса тощо. 

 

Форматування посилань на конкретні типи джерел  

Компоненти бібліографічного опису різні для різних типів видань. 

Наведені в цьому розділі приклади ілюструють, як форматувати найпопулярніші 

джерела: книги, розділи книг, статті наукових журналів, веб-ресурси. Інші 

ресурси зазвичай можна також звести до цих типів.  

Наприклад, річні звіти компанії можна цитувати як книги, якщо вони 

містять інформацію про те, що вони були надруковані, або як інтернет-ресурси, 

якщо вони опубліковані в інтернеті і не мають усіх властивостей друкованої 

книги. Аналогічно, газети є періодичними виданнями, як і наукові журнали, але 

зазвичай вони мають і онлайн-версії, тому можна вибрати будь-який варіант 

цитування, оскільки обидва типи посилань опишуть джерело належним чином. 

Матеріали конференцій (тези) оформлюються як розділ книги з 

зазначенням дати та місця конференції.   

На закони та нормативні документи можна посилатися як на офіційні 

публікації в парламентських газетах (наприклад, у Відомостях Верховної Ради 

України) або як на онлайн-ресурси. 

Наукові статі краще описувати як журнальні публікації, навіть якщо вони 

доступні в інтернеті. Їх опис може супроводжуватися додатковою URL-адресою 

або ідентифікатором DOI, якщо він відомий. 

Описи джерел мають бути сформовані мовою оригіналу, тому не потрібно 

перекладати чи транслітерувати назви, прізвища авторів тощо. 

 

Книги 

Типовий бібліографічний опис книги містить елементи в чотирьох блоках 

(рис. 1): автори (показаний на рисунку синім кольором1), назва книги (зелений), 

деталі публікації (жовтий), фізичні властивості (помаранчевий). 

 
1 Кольори тут використано для зручності розуміння структури посилання. Вони НЕ 

застосовуються в списку джерел в документах! 
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Рисунок 1 – Типовий бібліографічний опис книги 
 

Блоки розділяються крапкою «.», за винятком випадків, коли вміст блоку 

закінчується крапкою. Наприклад, ініціали автора закінчуються крапкою, тому 

друга крапка не потрібна. 

Імена авторів складаються з прізвища та ініціалів, розділених пробілом. 

Кілька авторів перераховуються в тому ж порядку, що й у джерелі, через кому 

«,». Зазвичай вказують до трьох авторів. У разі потреби, відповідно до ДСТУ 

8302:2015, можна включити і більше трьох авторів або використати скорочення 

«та ін.» чи, в англомовному джерелі, «et al.». (лат. «та інші»). 

 

Котлер Ф. 

Каплан Р.С., Нортон Д.П. 

Краснокутська Н. С., Нащекіна О. М., Замула О. В. та ін. 

Chaffey D., Ellis-Chadwick F., Mayer R. E., Johnston K. J. 

 

Якщо це важливо, назва книги може містити тип книги (підручник, 

монографія, інструкція тощо), розділений двокрапкою з пробілами навколо « : ». 

 

Оцінка бізнесу : монографія 

Основи охорони праці: навч. посібник 

Inventory Analytics : monograph. 

Logistics and Supply Chain Management : textbook. 

 

В інформації про видавця місце розташування (місто) та назва видавництва 

розділюються двокрапкою з пробілами « : ». Інформація про видавця може бути 

написана з використанням лише назви видавництва без місцезнаходження або 

лише з місцезнаходженням без назви компанії, якщо одну з назв не вказано на 

обкладинці книги. Наприклад, така ситуація поширена у випадку великих 

міжнародних видавничих компаній (складно визначити конкретне місто) або 

електронних книг. Рік видання є обов'язковим атрибутом опису книги. 
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Фізичні характеристики книги можуть включати не тільки загальну 

кількість сторінок, але й номер тому або частини («Т.», «Ч.», англ. «Vol.»). Різні 

властивості розділюються крапкою як звичайні блоки опису. 

 

T. 5. 235 с.  

Ч.3. 188 с. 

Vol. 2. 480 p. 

 

Деякі книги написані дуже великою кількістю авторів або є компіляціями 

кількох творів. Наприклад, в енциклопедіях і словниках часто згадується лише 

редактор або члени редакційного колективу. Описи таких книг не містять 

авторського блоку, але назва книги супроводжується так званою «інформацією 

про відповідальність». Вона  відділена від назви книги символом косої риски « / » 

і зазвичай містить ім’я редактора або укладача та його функції («за редакцією», 

«за ред.», «уклад.», англ. «edited by», «ed. by»). 

 

Менеджмент маркетингової діяльності / за ред. Л. Р. Іванченко  

Тлумачний  словник  економіста  /  за  ред.  С. М. Гончарова. 

Information technologies in management / ed. by A. Cooper, H. Simpson 

 

Розділ книги 

Розділ книги — це невеликий фрагмент у більшому виданні, який може 

мати свої власні унікальні характеристики. Якщо вся книга написана одним 

автором, використовуйте посилання на книгу, описане вище. Але якщо у 

конкретного розділу є окремі автори, то варто вказати це в посиланні. 

Загалом, опис розділу книги повторює опис книги з кількома 

відмінностями (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Типовий бібліографічний опис розділу книги 
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 Опис розділу включає два заголовки: назву розділу та назву книги. Вони, 

як і всі блоки, розділені крапкою. Назву книги можна писати курсивом. 

 

Manufacturing and logistics information systems. Encyclopedia of Information 

Science and Technology. 

Performance management processes. Managing Performance: Performance 

Management in Action. 

 

Крім того, загальна кількість сторінок замінюється відповідним 

діапазоном сторінок розділу і позначається великою літерою «С.». (англ. «P.») 

попереду: 

 

С. 45–85. 

С. 15–16 

P. 1235–1321. 

 

В описі розділу книги також часто вказують редакторів книги. 

У випадку посилання на тези у збірці матеріалів конференції важливо з 

назвою збірки вказати тип видання (матеріали конференції, тези доповідей 

тощо), а також місце та дату проведення конференції. 

 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези 

доповідей 26-ї міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 16-18 травня 2018 р.) 

Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики : матеріали  

VІ  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  (м. Львів,  28 березня 2019 р.). 

International Conference on Operations Management and Research : conference 

proceedings (Mysuru, India, January 21-22, 2016) 

 

Статті в наукових журналах та інших періодичних виданнях 

Журнальні статті є поширеними джерелами інформації для наукових і 

навчальних робіт. Вони також є частиною більших публікацій (журналів, збірок) 

і мають формат посилання дуже схожий на опис розділу книги (рис. 3). 

Різниця полягає в тому, що в блоці відомостей про видання немає 

видавництва та місця (тільки рік). Також є ще один блок із номером випуску, 

оскільки журнали є періодичними виданнями. Номери випусків форматуються 

за допомогою символу «№». Деякі журнали також мають номер тому, який 

необхідно вказати, так само, як том книги. 
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Рисунок 3 – Типовий бібліографічний опис наукової статті 

 

Можна також вказати ідентифікатор DOI статті, якщо він є, як останній 

блок опису. 

 

2017. №1. C. 45–54. 

2010. №10. T. 1. C.10–14. 

2018. №2(14). C. 48–55. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-48-55 

 

Якщо стаття офіційно опублікована в інтернеті, можна додати URL-адресу, 

так само, як для інших інтернет-ресурсів (див. нижче). 

 

Інтернет-ресурси 

Чимало джерел інформації для студентських робіт сьогодні доступні у 

вигляді інтернет-ресурсів: річні звіти компаній, дані маркетингових досліджень, 

державна статистика, електронні книги тощо. На них також має бути належне 

посилання в бібліографії (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Типовий бібліографічний опис інтернет-ресурсу 
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Опис веб-сторінки зазвичай має містити ті самі елементи, які дозволяють 

чітко ідентифікувати ресурс, як і будь-яка інша публікація: автори, назва, 

інформація про відповідальність, рік. 

На жаль, не всі веб-ресурси містять інформацію про авторів чи редакторів, 

тому в описах має бути зазначена хоча б назва. Можна поєднати заголовок статті 

чи сторінки з заголовком веб-сайту подібно до статті в журналі. 

 

Фінансова звітність. Data Europa EU. 

Менеджмент корпорації. Корпорація «Оболонь». 2021. 

Portfolio Management. Investopedia. 

 

Обов’язковим елементом є інтернет-адреса, або URL (Universal Resource 

Locator), що додається після попередніх блоків опису. Після URL-адреси в 

дужках «( )» необхідно вказати дату звернення до ресурсу, оскільки веб-сторінки 

можуть змінюватися. Формулювання має бути наступним: «дата звернення: …» 

(англ. «accessed at: …», «date of access: …»). Також розділ URL-адреси можна 

додати після будь-якої іншої публікації, доступної в Інтернеті. Теоретично будь-

який інший тип ресурсу (книга, стаття, закон тощо) може бути в електронній 

формі в Інтернеті. 

 

URL: https://openstax.org/details/books/principles-management (дата звернення: 

22.11.2021) 

URL: http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vdik/ (дата звернення: 10.09.2021) 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/322-08 (дата звернення: 20.10.2021) 

 

 

У випадку цитування джерел, які виходять за рамки наведених (наприклад, 

архівні дані, дані комп’ютерних програм тощо) варто використовувати норми 

наведені в державному стандарті з урахуванням загальних спрощень, що вказані 

у цих методичних рекомендаціях.   

https://openstax.org/details/books/principles-management
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vdik/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/322-08
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