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Блок А. 

«ПРОБЛЕМИ НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА» 

1.  Біблія як джерело науки конституційного права. 

2.  Відповідальність у конституційному праві: правова природа, особливості, її види 
(форми), підстави, суб'єкти, санкції. 

3.  Державно-правові конфлікти: поняття, особливості, причини виникнення, 
конституційно-правові засоби (форми) їх врегулювання. 

4.  Запозичення та розвиток ідей Великої Хартії Вольності (1215  р., Англія) сучасною 
наукою конституційного права. 

5.  Зловживання правом на конституційне подання в Україні. 

6.  Інститут Президента УНР в екзилі: конституційно-правові передумови формування, 
особливості функціонування та передача його повноважень Президенту України. 

7.  Конституційно-правова природа децентралізації публічної влади. 

8.  Конституційно-правова природа легітимності інститутів державної влади. 

9.  Конституційно-правова природа принципу верховенства парламенту. 

10.  Конституційно-правова природа рішень Майдану (м. Київ, 2013-2014 рр.): механізм 
прийняття, юридична сила, порядок реалізації, конституційна статистика. 

11.  Конституційно-правова природа санкції: поняття, види механізм реалізації. 

12.  Конституційно-правові погляди проф. Леоніда Юзькова . 

13.  Конституційно-правові погляди проф. Віктора Погорілка 

14.  Конституційно-правові погляди проф. Віталія Чушенка 

15.  Конституційно-правові погляди проф. Петра Недбайла 

16.  Конституційно-правові погляди проф. Юрія Тодики 

17.  Міжнародно-правові аспекти засад конституційного ладу України. 

18.  Національні особливості конституційної культури. 

19.  Обмеження прав і свобод особи: конституційно-правовий аспект. 

20.  Особливості взаємодії  засад конституційного та  кримінального права. 

21.  Особливості взаємодії  засад конституційного та кримінально -процесуального 
права. 

22.  Особливості взаємодії  засад конституційного та міжнародного права. 

23.  Особливості взаємодії  засад конституційного та фінансового права. 

24.  Особливості взаємодії  засад конституційного та цивільно-процесуального права. 

25.  Особливості взаємодії  конституційного права з цивільним правом. 
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Блок Б. 

«ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ» 

1.  Державно-правові конфлікти: поняття, особливості, причини виникнення, 
конституційно-правові засоби (форми) їх врегулювання. 

2.  Закон України «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення 
чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів»: передумови прийняття, механізм врегулювання, 
сучасний стан розвитку. 

3.  Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади в Україні. 

4.  Конституційний контроль в Україні. 

5.  Конституційно-правова відповідальність за порушення виборчого законодавства в 
Україні. 

6.  Конституційно-правова природа Заяви Верховної Ради України: підстава 
прийняття, завдання, функції, механізм реалізації (конституційно-правові наслідки 
по конкретних випадках). 

7.  Конституційно-правова природа Звернення Верховної Ради України до 
Українського народу: підстава прийняття, завдання, функції, механізм реалізації 
(конституційно-правові наслідки по конкретних випадках). 

8.  Конституційно-правова природа Звернення Президента України до Українського 
народу: підстава прийняття, завдання, функції, механізм реалізації (конституційно-
правові наслідки по конкретних випадках). 

9.  Конституційно-правова природа рішення Всеукраїнського референдуму. 

10.  Конституційно-правове забезпечення надзвичайного стану в Україні. 

11.  Конституційно-правове забезпечення особистої свободи в Україні. 

12.  Конституційно-правове забезпечення свободи слова в Україні. 

13.  Конституційно-правове обґрунтування прийняття єдиного виборчого кодексу 
України 

14.  Конституційно-правове обґрунтування прийняття запровадження регіональної 
пропорційної виборчої системи. 

15.  Конституційно-правове регулювання порядку використання в Україні державних 
символів. 

16.  Конституційно-правове регулювання судової системи в Україні. 

17.  Конституційно-правовий механізм виконання владних повноважень Головою 
Верховної Ради України. 

18.  Конституційно-правовий механізм виконання владних повноважень Президентом 
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України. 

19.  Конституційно-правовий статус адвокатури в Україні. 

20.  Конституційно-правовий статус армії в Україні. 

21.  Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції України. 

22.  Конституційно-правовий статус голови обласної державної адміністрації. 

23.  Конституційно-правовий статус Конституційної Асамблеї. 

24.  Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні. 

25.  Конституційно-правові гарантії діяльності суддів в Україні. 

26.  Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина України: види 
та механізм їх реалізації. 

27.  Конституційно-правові гарантії прав людини та громадянина в умовах 
надзвичайного стану. 

28.  Конституційно-правові гарантії прав національних меншин в Україні: види та 
механізм їх реалізації. 

29.  Конституційно-правові гарантії суб'єктів виборчого процесу в Україні: види та 
механізм їх реалізації. 

30.  Конституційно-правові засади інформаційних відносин в Україні. 

31.  Конституційно-правові засади судочинства в Україні. 

32.  Міжнародно-правові аспекти засад конституційного ладу України. 

33.  Політико-правові механізми захисту територіальної цілісності України (поняття, 
види та правове забезпечення). 

34.  Порушення присяги як підстава припинення повноважень та звільнення з посади 
судді Конституційного Суду України. 

35.  Процедури розгляду справ органом конституційного правосуддя. 

36.  Рішення Конституційного Суду України № 10-рп/2013 від 19 листопада 2013 року 
по справі № N 1-1/2013 за конституційним поданням Верховного Суду України 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 103, 109, 131, 
132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві положення», абзацу 
четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні 
положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (передумови 
прийняття, механізм врегулювання, сучасний стан розвитку, конституційна 
статистика). 

37.  Рішення Конституційного Суду України № 11-рп/2001  від 13 липня 2001 року по 
справі № 1-39/2001 про адміністративно-територіальний устрій: ґенеза 
владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, сучасний стан 
розвитку, конституційна статистика). 

38.  Рішення Конституційного Суду України № 12-рп/2011 від 20 жовтня 2011 року по 
справі № 1-31/2011 за конституційним поданням Служби безпеки України щодо 
офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України: 
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ґенеза владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, сучасний 
стан розвитку, конституційна статистика). 

39.  Рішення Конституційного Суду України № 12-рп/2012 від 30 травня 2012 року по 
справі № 1-19/2012 щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
частини першої статті 202 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого 
Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», у редакції Закону 
України «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України» (справа про 
законодавчу ініціативу): ґенеза владовідносин (передумови прийняття, механізм 
врегулювання, сучасний стан розвитку, конституційна статистика). 

40.  Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2012 від 11 липня 2012 року року 
по справі № 1-23/2012 щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
положень частин п'ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту 
Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент 
Верховної Ради України» (справа про обрання Голови Верховної Ради України: 
ґенеза владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, сучасний 
стан розвитку, конституційна статистика). 

41.  Рішення Конституційного Суду України № 17-рп/2009 від 7 липня 2009 року по 
справі № 1-35/2009 про конституційно встановлену процедуру набрання чинності 
законом: ґенеза владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, 
сучасний стан розвитку, конституційна статистика). 

42.  Рішення Конституційного Суду України № 1-рп/2011  від 26 січня 2011 року по 
справі № 1-5/2011 про про заміну смертної кари довічним позбавленням волі: 
ґенеза владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, сучасний 
стан розвитку, конституційна статистика). 

43.  Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010 від 30 вересня 2010 року        
року по справі № 1-45/2010  про додержання процедури внесення змін до 
Конституції України: ґенеза владовідносин (передумови прийняття, механізм 
врегулювання, сучасний стан розвитку, конституційна статистика). 

44.  Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010  від 30 вересня 2010 року по 
справі № 1-45/2010  щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року 
№ 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції 
України) : ґенеза владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, 
сучасний стан розвитку, конституційна статистика). 

45.  Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2013 від 29 травня 2013 року по 
справі № 1-11/2013 щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 
136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої 
статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»: ґенеза 
владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, сучасний стан 
розвитку). 

46.  Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2013 від 29 травня 2013 року по 
справі № 1-11/2013 щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 
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136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої 
статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»: ґенеза 
владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, сучасний стан 
розвитку, конституційна статистика). 

47.  Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2014 від 14 березня 2014 року року 
по справі № 1-13/2014 про проведення місцевого референдуму в Автономній 
Республіці Крим: ґенеза владовідносин (передумови прийняття, механізм 
врегулювання, сучасний стан розвитку, конституційна статистика). 

48.  Рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2014 від 20 березня 2014 року по 
справі № 1-15/2014 щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про 
незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя»: ґенеза 
владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, сучасний стан 
розвитку, конституційна статистика). 

49.  Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2014 від 15 травня 2014 року по 
справі № 1-19/2014 про строк, на який обирається Президент України: ґенеза 
владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, сучасний стан 
розвитку, конституційна статистика). 

50.  Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2011 від 16 червня 2011 року по 
справі № 1-23/2011 щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2 
пункту 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" щодо порядку офіційного 
використання копій Прапора Перемоги" : ґенеза владовідносин (передумови 
прийняття, механізм врегулювання, сучасний стан розвитку, конституційна 
статистика). 

51.  Рішення Конституційного Суду України № 7-рп/2012 від 4 квітня 2012 року по 
справі № 1-17/2012 щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
положень частини другої статті 22 Закону України "Про вибори народних депутатів 
України" стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх 
одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України - 
міста Києва : ґенеза владовідносин (передумови прийняття, механізм 
врегулювання, сучасний стан розвитку, конституційна статистика). 

52.  Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/2012 від 5 квітня 2012 року по 
справі № 1-15/2012 щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
частини п'ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини третьої 
статті 99 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (справа про 
висування кандидатів у народні депутати України за змішаної виборчої системи) : 
ґенеза владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, сучасний 
стан розвитку, конституційна статистика). 

53.  Рішення Конституційного Суду України № 9-рп/2012 від 12 квітня 2012 року по 
справі № 1-10/2012 про про рівність сторін судового процесу : ґенеза 
владовідносин (передумови прийняття, механізм врегулювання, сучасний стан 
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розвитку, конституційна статистика). 

54.  Суверенне право України на захист. 

55.  Тлумачення Конституції України. 
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Блок В. 

«ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО» 

1.  Види конституційного контролю: порівняльно-правовий аналіз. 

2.  Гарантії депутатської діяльності: порівняльно-правовий аналіз. 

3.  Доктрина в конституційному праві: порівняльно-правовий аналіз. 

4.  Заходи, що запроваджуються в умовах надзвичайного стану: порівняльно-
правовий аналіз. 

5.  Колізії в конституційному праві: порівняльно-правовий аналіз. 

6.  Конституційні гарантії прав людини та громадянина в умовах надзвичайного стану. 

7.  Конституційні обов’язки держави: порівняльно-правовий аналіз. 

8.  Конституційно-правове забезпечення військового стану: порівняльно-правовий 
аналіз. 

9.  Конституційно-правовий статус органів при Главі держави: порівняльно-правовий 
аналіз. 

10.  Конституційно-правовий статус тимчасово окупованої території: порівняльно-
правовий аналіз. 

11.  Конституційно-правові основи взаємовідносин держави та релігійних організацій: 
порівняльно-правовий аналіз. 

12.  Основні права та свободи людини та громадянина у сфері культури: порівняльно -
правовий аналіз. 

13.  Парламентський контроль: порівняльно-правовий аналіз. 

14.  Підстави та порядок дострокового припинення повноважень парламенту: 
порівняльно-правовий аналіз. 

15.  Підстави та процедура дострокового припинення повноважень глави держави: 
порівняльно-правовий аналіз. 

16.  Порівняльно-правовий аналіз конституційно-правових позицій органів публічної 
влади України та Російської Федерації з питань статусу «Донецької Народної 
Республіки» та «Луганської Народної Республіки». 

17.  Порівняльно-правовий аналіз конституційно-правових позицій органів публічної 
влади України та Російської Федерації з питань статусу Автономної Республіки 
Крим. 

18.  Порівняльно-правовий аналіз конституційно-правових позицій органів публічної 
влади України та Російської Федерації з питань статусу місто Севастополь. 

19.  Право на притулок: порівняльно-правовий аналіз. 

20.  Правова природа конституційного договору: порівняльно-правовий аналіз. 

21.  Усунення президента з поста в порядку імпічменту: порівняльно-правовий аналіз. 
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22.  Юридичні наслідки проведення референдумів: порівняльно-правовий аналіз. 
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СТАНДАРТ УНІВЕРСИТЕТУ 

  
  

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ І ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ 

_________________________________________________________________________________________ 

Чинний від  2009–11–01 

  

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

  

Цей стандарт  визначає загальні правила бібліографічного опису 

документів і правила його складання. Стандарт розповсюжується на текстові 

опубліковані та неопубліковані документи: книги, серіальні видання, 

нормативно-технічні і технічні документи, патенти, депоновані наукові праці, 

звіти про науково-дослідні роботи, статті чи інші складові частини документів. 

Стандарт розроблено згідно з ДСТУ 3008–95 ”Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”, ДСТУ 3582–97 

”Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”,  ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 

”Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання”, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 ”Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні 

вимоги та правила складання”, ГОСТ 7.12–77  ”Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”, 

”Основними вимогами до дисертацій та авторефератів дисертацій ВАК 

України”. 

  

2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

  

2.1 Бібліографічний опис – ц е  сукупність бібліографічних відомостей 
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про  документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за 

певними правилами, необхідні та достатні для загальної характеристики й 

ідентифікації документа. 

2.2 Бібліографічний запис складається з заголовка та елементів, що 

об’єднані в області опису. Заголовок від опису відокремлюють крапкою. 

Області опису відокремлюють одна від одної крапкою і тире. Пунктуація в 

бібліографічному описі виконує дві функції: звичайних граматичних 

розділових знаків і знаків, які мають розпізнавальний характер для областей та 

елементів бібліографічного опису ( знаки приписної пунктуації). 

Для розрізнення приписної та граматичної пунктуації застосовують 

проміжок в один друкований знак до і після приписного знака. Виняток 

становлять крапка і кома – проміжок ставлять тільки після них. Знаки крапка  з 

комою та три крапки до винятків не належать. 

2.3 У бібліографічному описі використовують такі знаки приписної 

пунктуації:  

. – крапка і тире; 

.    крапка; 

,    кома; 

:    двокрапка; 

;    крапка з комою; 

/    коса риска; 

//   дві косі риски; 

( )  круглі дужки; 

[ ]  квадратні дужки; 

+   плюс; 

=   знак рівності; 

2.4 Кожну ділянку бібліографічного опису розділяють знаком крапка і 

тире (. – ).  

2.5 Складаючи бібліографічний опис, використовують різні скорочення, 

які регламентовані відповідними стандартами. 

2.6 У кількісному елементі бібліографічного опису можна зазначити 
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тільки сторінку цитованого тексту. 

2.7 Головні елементи бібліографічного опису 

До них належить інформація про автора (чи авторів), назву твору, вид 

видання (перевидання чи переклад), місце видання, видавця, рік видання та 

обсяг публікації. Введено новий обов’язковий елемент – відомості про 

відповідальність, які зазначають, навіть якщо вони збігаються з заголовком.  

2.7.1 Д а н і  п р о  а в т о р а. Ініціали осіб, на чиї праці посилаються в 

науковій роботі, пишуть перед прізвищем. У бібліографічному описі навпаки – 

на першому місці ставлять прізвище, потім ім’я (можливо ім’я та по батькові) 

або псевдонім. Ця вимога стосується і опису іноземними мовами. 

У заголовку основного запису наводять прізвище одного автора. Якщо 

авторів є два чи три, то, як правило, подають прізвище одного. У відомостях 

про відповідальність (за косою рискою після назви твору) є змога зазначити, в 

якому вигляді особа (чи особи), що несе інтелектуальну чи іншу 

відповідальність за документ, представлена в документі. Це прізвища та 

ініціали, повні імена та по-батькові, псевдонім і т.п.  Прізвища авторів 

відділяють комами. 

Книги чотирьох та більше авторів, а також видання, що не мають 

індивідуальних авторів, записують за назвою. Інформацію про авторів, 

індивідуальних чи колективних (назва організації) подають після назви через 

косу лінію (/). У цьому випадку ініціали ставлять перед прізвищем.  

Якщо дані про авторів є на звороті титульного аркуша, то прізвища 

подають у  квадратних дужках [ ]. Якщо авторів понад чотири,  можна 

зазначити перших три,  додаючи  слова “[та ін.]”. Можна навести прізвища всіх 

авторів, якщо прізвище важливого автора стоїть на п’ятому чи подальшому 

місці.  

Дані про наукові ступені, вчені та почесні звання, титули, посаду, місце 

праці, членство у наукових товариствах чи академіях, які часто наводять на 

титульних сторінках книг, в описі  опускають. 

2.7.2  Д а н і  п р о  н а з в у   т а   в и д   в и д а н н я. Назву роботи 

наводять так, як подано на титульному аркуші. Якщо після назви подано другу 
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назву, то її наводять в описі з великої літери після крапки. Другу назву не 

скорочують. 

 Після назви з малої літери подають відомості, що доповнюють, 

уточнюють, пояснюють основну назву видання. Наприклад, ”навч.посібник”, 

”підручник”, “словник”, ”довідник”, “зб. статей”, ”зб. наук. праць”, “у 3-х т.” 

тощо. Перед уточненням ставлять двокрапку (:). Слова в уточненні можна 

скорочувати відповідно до чинних стандартів. 

2.7.3 В і д о м о с т і п р о в і д п о в і д а л ь н і с т ь. Відомості про 

відповідальність є обов’язковим елементом і треба наводити їх в у тому 

вигляді, як вони подані в документі. Відомості про відповідальність уміщують 

інформацію про осіб (ініціали, прізвища авторів; перекладачів; редакторів) та 

організації, що брали участь у створенні інтелектуального, художнього чи 

іншого змісту твору, що є об’єктом опису (наприклад, пер. з англ. ; ред. ; 

організація, підрозділ цієї організації), які відокремлюються одні від одних  

крапкою з комою, а структурні підрозділи організації – комою. 

2.7.4  Д а н і   п р о   п е р е в и д а н н я. Дані про перевидання й опис змін 

(виправлене, доповнене, перероблене тощо) подають після даних про 

відповідальність і виділяють з обох боків тире. 

Порядковий номер видання подають завжди спочатку, позначаючи 

арабськими  цифрами, незалежно від того, як надруковано в книзі. До цифри 

додають через дефіс закінчення (-ге,-тє,-те,-ме). Наприклад, ”3-тє вид., перероб. 

і доп.”. Дані про відповідальність, що стосуються  даних про видання, наводять 

за правилами п. 2.7.3 після косої риски. 

2.7.5 О б л а с т ь  с п е ц и ф і ч н и х  в і д о м о с т е й. Це нова область, 

яку застосовують при описі об’єктів, що є особливим типом публікації  або 

розміщені на специфічних носіях: картографічні, нотні, серіальні документи; 

стандарти і технічні умови; патентні документи, мікроформи, електронні 

ресурси. 

При описі картографічних документів ця область називається областю 

математичної основи, серіальних документів – областю нумерації, електронних 

ресурсів – областю виду та обсягу ресурсу. Набір елементів, які наводять в 



 

16 

області специфічних відомостей, неоднаковий для різних видів документів.  

В описі карт, картографічних атласів, схем, планів тощо в області 

математичної основи можуть бути зазначені такі відомості: масштаб; 

картографічна проекція; координати; відомості про рівнодення чи епоху в 

зоряних картах. 

Масштаб записують у формі абстрактного числа, що показує в скільки 

разів зменшені розміри земної поверхні. Слово ”масштаб” в описі не 

зазначають. 

В описі електронних ресурсів  зазначають вид ресурсу та відомості про 

його обсяг. 

В описі нормативних документів із стандартизації (стандартів і технічних 

умов) в області специфічних відомостей зазначають позначення раніше 

чинного документа; дату набуття ним чинності; терміни дії об’єкта 

бібліографічного опису. 

В описі патентних документів в області специфічних відомостей 

зазначають реєстраційний номер заявки на патентний документ; дату її 

подання; дату публікації та відомості про офіційне видання, в якому 

оприлюднено відомості про патентний документ; так звані відомості про 

конвенційний пріоритет (дату подання заявки, номер і назву країни 

конвенційного пріоритету, які наводять у круглих дужках). У цій же області 

можуть бути зазначені індекси національної патентної класифікації.  

Цю область не застосовують при описі промислових каталогів, 

неопублікованих звітів про науково-дослідницькі роботи, неопублікованих 

дисертацій. 

2.7.6  О б л а с т ь  в и х і д н и х  д а н и х. Після інформації про автора, 

назву і перевидання подають інформацію про те, де, хто і коли видав книгу.  

Першим елементом вихідних даних є місце видання, яке наводять у формі 

й відмінкові, зазначених у джерелі інформації, а не тільки у називному 

відмінку. Можна подавати скорочено лише назви столиць (чи інших великих 

міст).  Наприклад, “Львів”, ” Харків”, проте “К.”, ”М.”, ”Спб”, ”N.Y.”,  але  ”У 

Кіровограді”.  Якщо у книзі зазначено два місця видання (чи більше),  то в 
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описі їх наводять через крапку з комою.  

Зазначивши місце видання, ставлять двокрапку. 

Далі подають назву видавництва коротко, без лапок, опускаючи слово 

“видавництво”. Якщо книгу видали два видавництва, то в описі зазначають 

обидва.  Наприклад,  “К. : Основи”,  “Львів : Просвіта”,  “Львів : Вид-во 

Львівського університету”, “Львів : Світ; Київ : Либідь”, ”К. : Либідь : Основи”. 

Якщо ж книгу видали спільно три чи більше видавництв, то наводять 

перше зі словами  “[та ін.]” або ”[etc.]” у квадратних дужках. 

Після назви видавництва ставлять  кому (,) і подають рік видання. Рік 

видання зазначають арабськими цифрами. Слово “рік”, а також місяць і число 

не наводять. Наприклад, ”Львів : Каменяр, 2000”. 

2.7.7  Д а н і  п р о  о б с я г  п у б л і к а ц і ї. У бібліографічному описі 

книги подають об’єм монографії. Наприклад, “. – 483 с.” 

У бібліографічному описі статей подають сторінки, на яких надрукована 

ця стаття. Наприклад, “. – С. 34–63.” 

2.7.8 О б л а с т ь  п р и м і т к и. Область примітки містить додаткову 

інформацію про об’єкт опису, яка обов’язкова для деяких об’єктів, наприклад, 

примітка про джерело основної назви, про системні вимоги для опису 

електронних ресурсів, відомості про депонування для опису депонованої 

наукової роботи, про режим доступу та ін. 

  

3 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ НА 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 

  

3.1 Пишучи звіти, статті чи дисертації, автори повинні подавати 

посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наведено в 

науковій роботі,  або на ідеях і висновках яких розробляють проблеми, задачі,   

питання,  вивченню яких присвячена наукова робота. Такі посилання дають 

змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про 

цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають 

з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Варто посилатися  на останні видання 
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публікацій. 

3.2 Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей,  інших  джерел  з  великою  кількістю  сторінок,  то  в  

посиланні треба точно зазначити номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул 

з джерела, на яке зроблено посилання в науковій роботі.  

3.3 Посилання в тексті на джерела варто зазначати порядковим номером 

за переліком посилань, виділеним двома квадратними  дужками, наприклад, 

“...у роботах [1–7]...”. 

Допускається наводити посилання на джерела у виносках,  номер 

посилань повинен відповідати його бібліографічному опису за переліком 

посилань. 

 

 

Приклад. 

Цитата в тексті: “...у загальному обсязі робочого часу частка 

інформаційної роботи перевищує 70% [6]1) “ 

Відповідний опис у переліку посилань: 

6. Дорона М. С. Автоматизація робіт в установах / М. С. Дорона // ТНПР. 

– №4. – К. : Академія, 1999. – С. 66–71. 

Відповідне подання виноски: 

 
___________ 

1) [6] Дорона М. С. Автоматизація робіт в установах  / М. С. Дорона  // 
ТНПР. – №4. – К. : Академія, 1999. – С. 66–71. 

  

3.4 Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору треба 

наводити цитати.  Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований 

зміст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, 

закладений автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати треба починати і закінчувати лапками і наводити в тій 



 

19 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи авторське 

написання; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень,  

абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і 

позначається трьома крапками. Їх ставлять у будь-якому місці цитати ( на 

початку, всередині, на кінці); 

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.  
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4 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

  

4.1  Список використаних джерел (перелік посилань) - елемент  

бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних 

джерел і розміщується після висновків. 

4.2 Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором   

або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків 

будь-яких елементів, скорочення назв.  

4.3 Список використаних джерел треба розміщувати одним із  таких 

способів: 

–   у порядку появи посилань у тексті (рекомендований  ДСТУ 3008 для 

звітів про науково-дослідну роботу та при написанні дисертацій); 

– в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

– у хронологічному порядку. 

Головна вимога до укладання списку використаних джерел  –однотипне 

оформлення та дотримання чинного державного стандарту на бібліографічний 

опис творів друку. 

4.4 Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті  

( номерні посилання). 

 

5 БІБЛІОГРАФІЧНІ ОПИСИ 

  

5.1 Об’єктом бібліографічного опису є книга, брошура, однотомне чи 

багатотомне  видання,  а  також  окремий  том  (випуск)  багатотомного  чи  

серіального видання,  нормативно-технічний і технічний документ  (стандарт, 

технічні умови, техніко-економічні нормативи і норми, патентні документи, 

промислові каталоги, прейскуранти на матеріали, обладнання  

 та вироби),  депонована наукова робота, неопублікований документ  на будь-

яких носіях (звіт про НДР, неопублікований переклад, дисертація тощо), 

електронний ресурс. 

5.2 Об’єктом бібліографічного опису може бути і складова частина 
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документа – стаття,  для ідентифікації та пошуку якої потрібні відомості  

про документ,  в якому вона наведена. 

Загальний вигляд бібліографічного опису статті: 

Автор, назва статті / Відомості про відповідальність // Відомості про 

документ, в якому є ця стаття. – Місце видання : видавництво, рік видання 

(для періодичних видань – рік видання. – Т. , вип. , № ). –  Сторінки, на яких 

надрукована стаття.  

Подання інформації про автора, назву статті, відомості про 

відповідальність, про книгу, в якій є ця стаття, вихідні дані видання наводять 

згідно з п.2.7.1 – 2.7.7. 

Скорочення слова Сторінка подається українською мовою як С., 

англійською та французькою як Р., німецькою як S. (наприклад, C. 12–32;  

P. 12–32; S. 12–32). 

Примітки:  

  1. Бібліографічні посилання та списки стереотипних і 
перекладних видань допустимо наводити у тому вигляді, як вони є в оригіналі.  

  2. Назви періодичних видань (журналів,  вісників,  бюлетенів, 
збірників, серійних видань) наводять у вигляді загально-прийнятих скорочень 

чи абревіатури, які є достатніми для ідентифікації видань. 
  

  5.3 Бiблioгpaфiчний oпиc джepeл, oпyблiкoвaниx y вcecвiтнiй 

кoмп’ютepнiй мepeжi Internet (Woгld Wide Web).  

 Опис джерела з Internet виконують за загальними правилами згідно з 

ДСТУ ГОСТ 7.1, пicля якoгo в [ ] зaзнaчaють, пicля cлoвa Цum. aбo Cited,  дaтy 

вiдвiдaння cтоpiнки в Internet'і. Пicля цьoгo зазначають: Режим доступу: URL 

aдpecy cтоpiнки.·  
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ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У 

ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ ( У ЗВІТАХ ПРО НДР), У СПИСКУ 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (У ДИСЕРТАЦІЇ), У СПИСКУ 

ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ( В АВТОРЕФЕРАТІ) 

  
Монографія (один, два або три автори) 

Василенко М. В. Теорія коливань : навч. посібник / М. В. Василенко. – К. : 

Вища школа, 1992. – 430 с. 
 

Буров Є. Комп’ютерні мережі / Є. Буров ; ред. В. Пасічник. – Львів : БаК, 1999. 
– 468 с. 

 
Опанасів В. В., Розрахунки електричних кіл на програмованих калькуляторах / 

Опанасів В. В., Василевський О. Н. – К. : Техніка, 1997. – 85 с. 
 

 Меликов А. З. Математические модели многопотоковых систем обслуживания 
/ А. З.  Меликов, Л. А. Пономаренко, П. А. Рюмшин. – К. : Техніка, 1991. – 265 
с. 

  
Монографія ( чотири, п’ять і більше авторів) 

Гелле К. Історія Норвегії / Кнут Гелле, Столе Дюрвік, Ральф Даніельсен [та ін.] 
; пер. з норв. Н. Іваничук, І. Сабор, М. Красавіна. – Львів : Літопис , 2001. – 351 

с. 
або  

Львівщина на порозі XXI століття : Соціальний портрет / [С. А. Давимука, А. Ф. 
Колодій, Ю. А. Кужелюк, В. М. Подгорнов, Н. Й. Черниш]. – Львів, 2001. – 351 

с. 
  

Багатотомне видання 

Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1. / Г. Нудьга. – Львів : Ін-т 

народознавства НАН України, 1997. – 424 с. 
 
Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / НАН України. – К. : УРЕ ім.  

М. П. Бажана, 1990. 
  

Збірка наукових праць 

Обчислювальна і прикладна математика : зб. наук. пр. – К. : Либідь, 1993. – 99 с. 

 
Задорожний Б. Проблеми загального та германського мовознавства : зб. праць. / 

Б. Задорожний ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – 250 с. 
  

 
Словники 

Библиотечное дело : терминол.словарь / [сост.И. М. Суслова, Л. Н. Уланова]. – 
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2-е изд. – М. : Книга, 1986. – 224 с. 
  
Довідники 

Плиса В. Й. Страхування : довідник / В. Й. Плиса. – Львів : Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 197 с. 
  
Перекладні видання 

Гроссе Э. Химия для любознательних / Гроссе Э., Вайсмангель Х. [и др.] ; пер. 
с нем. – М. : Химия, 1980. – 392 с. 

  
Складові частини (статті) з: 

книги 

Дюрвік С. 1536-1814 / С. Дюрвік // Історія Норвегії ; пер.з норв. Н. Іваничук, І. 

Сабор, М. Красавіна. – Львів : Літопис, 2001. – С. 91–167. 
  

Черниш Н. Стан духовної культури та життєві орієнтації населення /  
Н. Черниш // Львівщина на порозі XXI століття : Соціальний портрет. – Львів , 

2001. – С. 324–351. 
збірника  

Хоронжий А. Соціальний контроль в умовах ринкових відносин /  

А. Хоронжий // Трансформація економічної системи в Україні: наук. зб. ; за ред. 
З. Г. Ватаманюка. – Львів : Інтереко, 2000. – С. 382–384. 

  
журналу 

Коржанський М. Й. Про принципи кримінального права України / Коржанський 
М. Й. // Право України. – 1995. – № 11. – С. 69. 

  
Табак Ф. Український фольклор у творах Карла Францоза / Ф.Табак // Народна 

творчість та етнографія. – 1969. – №1. – С. 24–29. 
 

 Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування 
системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор /  

Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. –№ 6. – С. 15–
18, 35–38. 
 

Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах 
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний 

вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17. 
 

Бобак Я. Генетичні нестабільності ліній lozenge Drosophila melanogaster / Я. 
Бобак , Я. Черник // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2000. – Вип. 

26. – C. 39–46. 
 або 

Войтович В. Вимушені гармонійні коливання гідропружних дисипативних 
систем / В. Войтович // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка , 2009. – С. 39–46. – (Серія повна назва; вип. 9). 
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Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // 

Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20. 
 

Зеров М. Поетична діяльність Куліша / Микола Зеров // Українське 
письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новіт. укр. 
письменства) : статті. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 

або  
Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від 

Куліша до Винниченка : (нариси з новіт. укр. письменства) : статті / Микола 
Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 

 
іноземного журналу 

Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix / K. Perez // Oncology. – 1993. – 
Vol. 7, №2. – P. 89–96. 

  
енциклопедії 

Костюченко В. А. Дитяча література / В. А. Костюченко // УЛЕ. – Т. 2. – К. : УРЕ ім.  
М. П. Бажана, 1990.  

  

тези доповідей 

Пономаренко Л. А. Оптимальное назначение приоритетов при организации 

доступа в локальных сетях АСУТП / Пономаренко Л. А., Жучкова И.В. // Труды 
Междунар. конф. ”Локальные вычислительные сети” (ЛОКСЕТЬ 88). Т. 1. – 

Рига : ИЭВТ АН Латвии, 1995. – С. 507–515. 
  

Камишин В. В. Система оцінки науково-технічних програм та напрямків за 
допомогою  експертного опитування методом “ДЕЛЬФІ” / В. В. Камишин, А. 

М. Рибак, І. М. Петрінко [та ін.] // VIII Междунар. науч.-практ. конфер. 
”Система научно-технической информации: проблемы развития и 

функционирования” : тезисы док. и сообщ., 30–31 мая 2001 г. – К. : 
УкрИНТЭИ, 2001. – С. 71–76. 

  
Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового 
комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь 

України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. 
політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв 

[та ін.]. – Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 
 

Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на 
республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, 

обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. 
 

Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці 
конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН 

України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956. 
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Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of 

mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред.  
В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 
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