
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА 

ЦИТУВАНЬ 



• Бібліографічний опис містить 

бібліографічні відомості про документ, 

які наведені за певними правилами, що 

визначають наповнення та порядок 

слідування блоків та елементів цих 

блоків і дозволяють ідентифікувати та 

охарактеризувати документ. 

 



Стилі оформлення списку наукових публікацій 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. 
№40 містить рекомендований перелік стилів наукових 
публікацій 
1. MLA (Modern Language Association) style. 

• 2. APA-1,2 (American Psychological Association) style. 
• 3. Chicago/Turabianstyle-1. 
• 4. Harvard style-1. 
• 5. ACS (American Chemical Society) style. 
• 6. AIP (American Institute of Physics) style. 
• 7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style. 
• 8. Vancouver style-1. 
• 9. OSCOLA. 
• 10. APS (American Physics Society) style-1. 
• 11. Springer MathPhys Style-1. 
• + за правилами ДСТУ 7.1:2006 

Автор сам обирає стиль оформлення списку використаних джерел 
 
 

 



Які можуть бути назви заголовку 
списку 

1. Бібліографічний список – це список усіх вивчених автором 
документів, незалежно від того, використані вони у роботі чи ні 

2. Список використаної літератури чи Список 
використаних джерел – це список, який містить тільки ту 
літературу чи ті джерела, які аналізувалася чи використовувалася 
у тексті як запозичення 



Способи розміщення літератури  

у списку 

• алфавітний 

• систематичний 

• нумераційний 

 



Спосіб розміщення літератури у списку 

афавітний, за яким джерела розміщуються за алфавітом прізвища 

автора чи назвою 

 
Приклад: 
1. Козюбра Н. И. Права человека и верховенство права / Н. И. Козюбра // Право 
Украины. – 2011. – № 5/6. – С. 11–23.  
2. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 
1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
3. Погребняк С. Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з принципу 
правової визначеності / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук України. – 
2005. – № 3. – С. 42–53. 
4. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України : постанова 
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 р. № 1107 // Офіційний вісник України. 
– 2008. – № 98. – Ст. 3245.  
5. Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації : указ Президента 
України від 24 березня 2012 р. № 212 // Офіційний вісник Президента України. – 2012. – 
№ 13. – Ст. 322.  

6. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // 
Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, № 43, № 44–45. – Ст. 529.  

 



Спосіб розміщення літератури у списку 

• систематичний, за яким усі джерела розміщуються у певній логічній 
послідовності 
 
Приклад: 

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // 

Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, № 43, № 44–45. – Ст. 529.  

3. Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації : указ Президента 

України від 24 березня 2012 р. № 212 // Офіційний вісник Президента України. – 2012. – 

№ 13. – Ст. 322.  

4. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 р. № 1107 // Офіційний вісник України. 

– 2008. – № 98. – Ст. 3245.  

5. Козюбра Н. И. Права человека и верховенство права / Н. И. Козюбра // Право 

Украины. – 2011. – № 5/6. – С. 11–23.  

6. Погребняк С. Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з 

принципу правової визначеності / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук 

України. – 2005. – № 3. – С. 42–53. 
 



Спосіб розміщення літератури у списку 

нумераційний, за яким джерела розміщуються за порядком першого 

посилання на них у роботі. 

 
Приклад: 

1. Погребняк С. Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з 
принципу правової визначеності / С. Погребняк // Вісник Академії правових наук 
України. – 2005. – № 3. – С. 42–53. 

2. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України : постанова 
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 р. № 1107 // Офіційний вісник України. 
– 2008. – № 98. – Ст. 3245.  

3. Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації : указ Президента 
України від 24 березня 2012 р. № 212 // Офіційний вісник Президента України. – 2012. – 
№ 13. – Ст. 322.  

4. Козюбра Н. И. Права человека и верховенство права / Н. И. Козюбра // Право 
Украины. – 2011. – № 5/6. – С. 11–23.  

5. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // 
Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, № 43, № 44–45. – Ст. 529.  

6. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 
червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

 



З якими Державними стандартами України 

(ДСТУ) необхідно ознайомитися при 

оформленні результатів наукової діяльності 

• ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила до складання.  

• ДСТУ 1757:2010. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. 

• ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання. 

• ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила.  

• ДСТУ 3582-2013. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному опису. 

Загальні вимоги та правила. 

 



 
Загальна характеристика  

ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис, 

бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

до складання 

 
 

Загальна схема бібліографічного опису 
 

Відомості про відповідальність (прізвище, по батькові автора, якщо це є). 

Основна назва :  Відомості, які відносяться до назви / Перші відомості про 

відповідальність ; наступні відомості про відповідальність. - Відомості про 

видання. - Місце видання : Назву видавництва, рік видання. - Кількість 

сторінок.  

 



Пунктуаційні знаки у бібліографічному описі 

:        перед відомостями, які відносяться до назви і перед назвою 

видавництва; 

[]    загальне позначення матеріалу, наприклад [Електронний 

ресурс]  

;          відокремлює кожну назву відомостей  

/           перед відомостями про відповідальність 

,    після назви видавництва, при відокремленні однорідних 

відомостей 

.           в кінці усього бібліографічного опису документа. 

. -         відокремлює окремі блоки бібліографічного опису. 

 

Приклад: 
Адвокатура України : навч. посіб. / В. К. Шкарупа, О. В. 

Філонов, A. M. Титов, Ю. Я. Кінаш ; за ред. B. K. Шкарупи. – 2-ге 
вид., випр. – Київ : Знання, 2008. – 398 с. 

 



 
ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання 

 
• Цей стандарт установлює основні види бібліографічних 

посилань, загальні положення щодо їхнього складу й 
структури, а та кож правила складання та розміщ ування в 
документах (виданнях, депонованих документах тощо). 

 

• Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в 
опублікованих і неопублікованих документах незалежно від 
носія інформації. 

 



Які можуть бути посилання у тексті 

За місцем розміщення: 

 

• внутрішні посилання; 

• підрядкові посилання; 

• позатекстові посилання. 

 

За часом їх появи у тексті: 
 

• первинні посилання; 

• повторне посилання. 



Наукові зарубіжні періодичні видання, у 
яких найчастіше публікуються автори  

• МОЛДОВА 
• Juridic National: teorie si practica (Юридичний національний журнал: теорія і 

практика) - ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання 

•  Legea si Viata (Закон и жизнь) - ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та правила складання 

•   
•  ЧЕХІЯ 
• Evropský politický a právní diskurz (Європейський політико-правовий дискурс) 

–  APA (American Psychological Association) 
•   
•  СЛОВАКІЯ 
• Visegrad Journal on Human Rights (Вишеградський журнал з прав людини) -  
• ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання 
 



Порівняння описів документів за ДСТУ 7.1:2006. 

Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила до складання. та ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання 

ДСТУ 7.1:2006.  

Оформлення книжкових видань 

• Адвокатура України : підручник : у 
2 кн. / за заг. ред. С. Я. Фурси та 
Н. М. Бакаянової. – 2-е вид., 
перероб. і доп. – Київ : Алерта, 
2016. – Кн. 1. – 864 с. 
 

• Берман Г. Дж. Западная традиция 
права: эпоха формирования / 
Г. Дж. Берман. – Москва : Изд-во 
МГУ, 1994. – 590 с. 
 

• Дудченко В. В. Герменевтика 
права: розвиток юриспруденції : 
навч. посібник / В. В. Дудченко, М. 
Р. Аракелян, В. В. Завальнюк. – 
Одеса : Фенікс, 2014. – 184 с. 
 

 

ДСТУ 8302:2015.  
Оформлення книжкових видань 

• Адвокатура України : підручник: у 
2 кн. / за заг. ред. С. Я. Фурси та 
Н. М. Бакаянової. 2-е вид., 
перероб. і доп. Київ : Алерта, 2016. 
Кн. 1. 864 с. 
 

• Берман Г. Дж. Западная традиция 
права: эпоха формирования. 
Москва : Изд-во МГУ, 1994. 590 с. 
 

• Дудченко В. В., Аракелян М.Р.,  
Завальнюк В.В. Герменевтика 
права: розвиток юриспруденції : 
навч. посібник. Одеса : Фенікс, 
2014. 184 с. 

 



Порівняння описів документів за ДСТУ 7.1:2006. 

Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила до складання. та ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання 

ДСТУ 7.1:2006.  

Оформлення аналітичних описів 

• Погребняк С. Вимоги до 
нормативно-правових актів, що 
випливають з принципу правової 
визначеності / С. Погребняк // 
Вісник Академії правових наук 
України. – 2005. – № 3. – С. 42–53. 

 

• Коваленко В. Організаційні форми та 
види діяльності адвокатури в 
Україні, їх взаємозв’язок з 
профілактикою злочинів / 
В. Коваленко, О. Колб // Право 
України. – 2011. – № 10. – С. 254–261.  

 

 

 

ДСТУ 8302:2015.  

Оформлення аналітичних описів 

• Погребняк С. Вимоги до 
нормативно-правових актів, що 
випливають з принципу правової 
визначеності. Вісник Академії 
правових наук України. 2005. № 3. 
С. 42–53. 

 

• Коваленко В., Колб О. Організаційні 
форми та види діяльності 
адвокатури в Україні, їх 
взаємозв’язок з профілактикою 
злочинів. Право України. 2011. № 10. 
С. 254–261.  

 

 

 



Порівняння описів документів за ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний 

запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила до 

складання. та ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання 

ДСТУ 7.1:2006.  

Оформлення посилань на 

електронні ресурси 

• [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://www.fparf.ru/upload/iblock/beb/
bebb87a9ab1d097af8242d2239554aab.p
df 

 

 

 

ДСТУ 8302:2015.  

Оформлення посилань на 

електронні ресурси 

• Кодекс этики : принят Ассоциацией 
адвокатов Алабамы в 1889 г. URL: 
http://www.fparf.ru/upload/iblock/beb/
bebb87a9ab1d097af8242d2239554aab.p
df (дата звернення: 24.10.2019). 

 

 

 



APA Style 

 

• Стиль АРА був створений у 1929 році Американською 
Психологічною Асоціацією з метою створення простих і 
зрозумілих правил оформлення наукових публікацій.  

• На сьогоднішній день в використанні 6-а версія АРА. 

 

•     Сфера застосування - суспільні науки (соціологія, право, 
психологія, історія тощо. 

 



Основні вимоги стилю APA 

 (посилання) 

- Правила оформлення посилань АРА ґрунтуються на системі автор-рік, 
тобто у тексті вказується прізвище автора і дата створення джерела: 
(Берман, 1994). 
- Посилання слід вказувати для кожного абзацу або речення, які не 
написані автором роботи або при формулюванні яких 
використовувалися чужі думки та ідеї. Для абзацу посилання додається 
після точки, для речення - в кінці речення до точки або в середині, в 
залежності від формулювання тексту, вказуючи при цьому номер 
сторінки. Номер вказується після року і відділяється двокрапкою. 
Наприклад: 

- На думку вченого, правові традиції виступають критерієм 
класифікації правових систем (Берман, 1994:14). 
-    Берман (1994:14) пише, що на думку вчених .... 
    - У 1994 році Берман писав, що ... “….”. 
    - Берман (1994:15) пише, що “.....” (. 
 
 
 
 



Основні вимоги стилю APA 

 (посилання) 

 

• Якщо в публікації зазначено не більше семи авторів 
(редакторів/укладачів, якщо книга без автора), то у  
посиланні необхідно вказати усіх авторів.  

• Якщо в публікації зазначено вісім та більше авторів  

• (редакторів/укладачів), у посиланні необхідно 
перерахувати імена перших шести авторів, а потім 
вставити три крапки (...) та додати ім'я останнього 
автора.  

• Назви книг, журналів зазначаються без скорочень.  

 



Порівняння оформлення списку використаних джерел за 

ДСТУ 8302:2015  

та APA (стиль Американської Психологічної Асоціації)  
 

ДСТУ 8302:2015.  
Оформлення книжкових видань 

 

• Адвокатура України : підручник: у 2 
кн. / за заг. ред. С. Я. Фурси та Н. М. 
Бакаянової. 2-е вид., перероб. і доп. 
Київ : Алерта, 2016. Кн. 1. 864 с. 

 

• Берман Г. Дж. Западная традиция 
права: эпоха формирования. 
Москва : Изд-во МГУ, 1994. 590 с. 

 

• Дудченко В. В., Аракелян М.Р.,  
Завальнюк В.В. Герменевтика права: 
розвиток юриспруденції : навч. 
посібник. Одеса : Фенікс, 2014. 184 с. 

 
 

 

APA 

• Адвокатура України : підручник: у 2 
кн. / за заг. ред. С. Я. Фурси та Н. М. 
Бакаянової. 2-е вид., перероб. і доп. 
Київ : Алерта, 2016. Кн. 1. 864 с. 

 



Порівняння оформлення списку використаних джерел за 

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання та АРА 
 

ДСТУ 8302:2015.  
Оформлення книжкових видань 

 

• Адвокатура України : підручник: у 2 
кн. / за заг. ред. 2-е вид., перероб. і 
доп. Київ : Алерта, 2016. Кн. 1. 864 с. 

 

 

 

 

АРА 

Книга за редакцією: 
 
Прізвище редактора,  
• Ініціали. (Ред.). (Рік).  
• Назва книги: Підназва  
• (номер видання). Місце  
• видання: Видавництво.  

 
Фурса, С. Я., Бакаянова, Н. М. (Ред.). 
(2016). Адвокатура України: підручник. 
Кн.1.(2016). Київ: Алерта.  



Порівняння оформлення списку використаних джерел за 

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання та АРА 
 

ДСТУ 8302:2015.  
Оформлення книжкових видань 

 

• Дудченко В. В., Аракелян М.Р.,  
Завальнюк В.В. Герменевтика права: 
розвиток юриспруденції : навч. 
посібник. Одеса : Фенікс, 2014. 184 с. 

 

 

 

АРА 

Прізвище1, Ініціали1, - Прізвище7, (7 
авторів) 
Прізвище1, Ініціали1 - Прізвище6, 
Ініціали6 (більше 7 авторів) …   
Прізвище останнього  
автора. (Рік).  
Назва книги: Підназва  
(номер видання). Місце  
видання: Видавництво.  
 
Дудченко, В.В., Аракелян, М.Р.,  
Завальнюк, В.В. Герменевтика 
права: розвиток юриспруденції: 
навч. посібник. Одеса: Фенікс, 
2014.  
 



Порівняння оформлення списку використаних джерел за 

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання та АРА 
 

ДСТУ 8302:2015.  
Оформлення матеріалів 

конференцій 
 

 
• Оборотов Ю. М. Юридична 

термінологія як інноваційна сфера. 
Правове життя сучасної України: 
матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. (17 травня 2019 р.). Одеса, 
2019. Т. 1. С.44-47. 

 

АРА 

•Прізвище, Ініціали. (Рік).  
•Назва виступу, Відомості  
•про конференцію. Місце  
•видання: Видавництво. 
 
•Оборотов, Ю. М. (2019, Травень 17). 
Юридична термінологія як інноваційна 
сфера. Правове життя сучасної 
України. Одеса, 2019. Т.1. 44-47. 
 
 
 

 



Порівняння оформлення списку використаних джерел за 

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання та АРА 

 

ДСТУ 8302:2015.  
Оформлення статей з журналів 

 

 

• Харитонов Є., Харитонова О. 
Лабільність правових систем як 
чинник правової акультурації. 
Право України. 2019. № 3. С. 
177-194. 

АРА 

•Прізвище, Ініціали. (Рік).  
•Назва статті: Підназва.  
•Назва журналу, Номер  
•журналу, Сторінковий  
•інтервал.  
 
 

•Харитонов, Є., Харитонов,а О. 
(2019). Лабільність правових 
систем як чинник правової 
акультурації. Право України, 3, 
177-194. 
 

 



Порівняння оформлення списку використаних джерел за 

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання та АРА 
 

ДСТУ 8302:2015.  
Оформлення електронних 

ресурсів 
 

• Вимоги до оформлення посилань 
та літератури (використаних 
джерел) у тезах/статтях/наукових 
статтях, які подаються для 
публікації до конференцій. 2019. 
URL: 
http://www.fparf.ru/upload/iblock/
beb/bebb87a9ab1d097af8242d2239
554aab.pdf (дата звернення: 
24.10.2019). 

 

АРА 

• Бібліографічний опис за прикладами, 
наведеними вище (книги, журналу 
тощо, але без відомостей про місце 
видання і видавництво). Взято з http:  / 
Взято з doi: 
 
•Вимоги до оформлення посилань та 
літератури (використаних джерел) у 
тезах/статтях/наукових статтях, які 
подаються для публікації до 
конференцій (2019). Взято з  
http://www.fparf.ru/upload/iblock/beb
/bebb87a9ab1d097af8242d2239554aab. 

 



Транслітерація кириличних 

джерел 

• для українських джерел – сайт  

http://translit.kh.ua/  

 

• для російськомовних джерел – сайт 

http://www.translit.ru 

http://translit.kh.ua/
http://www.translit.ru/


Дякую за увагу 


