
Основні правила cкладання 

бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) та 

бібліографічного посилання (ДСТУ 8302:2015)

для списку використаних джерел.

Порівняльний аспект



Національні стандарти оформлення 

бібліографічної інформації

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

“Бібліографічний запис.

Бібліографічний опис.

Загальні вимоги та 

правила складання”

ДСТУ 8302:2015.

“Бібліографічне 

посилання. 

Загальні положення та 

правила складання”



ДСТУ ГОСТ 8302:2015

Бібліографічне посилання –

сукупність бібліографічних 

відомостей про цитований, 

розглядуваний або згадуваний 

у тексті документа інший 

документ, що є необхідними й 

достатніми для його загальної 

характеристики, 

ідентифікування та пошуку.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Бібліографічний опис –

сукупність бібліографічних 

відомостей про документ, 

наведених за визначеними 

правилами, що встановлюють 

наповнення і порядок 

послідовності зон та 

елементів бібліографічного 

опису, й призначені для 

ідентифікації та загальної 

характеристики документа. 



. – (крапка й тире) розділяє області бібліографічного опису

. (крапка) ставиться у кінці опису

:  (двокрапка) перед відомостями, що відносяться до заголовка, та 

перед найменуванням видавництва 

; (крапка з комою) у відомостях про відповідальність відокремлює кожну 

групу відомостей одну від другої

/ (навскісна риска) перед відомостями про відповідальність

// (дві навскісні риски) перед заголовком періодичного видання в аналітичному 

описі документа

, (кома) після назви видавництва та відокремлює однорідні 

відомості

[ ] квадратні дужки загальне позначення матеріалу: [Текст], [Електронний 

ресурс]

Пунктуація у бібліографічному описі (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)



Правила складання бібліографічного опису та 
бібліографічного посилання

Спільне
 Об’єктами складання є всі види опублікованих і неопублікованих 

документів на будь-яких носіях; складові частини документів; групи 
документів

 Мова, як правило, відповідає мові вихідних відомостей документа

 Опис здійснюється за титульною сторінкою. Відсутні відомості 
запозичуються з інших місць: обкладинки, звороту титульного аркуша, 
передмови, змісту тощо.

 У всіх елементах дозволено скорочувати окремі слова та 
словосполучення (за винятком основної назви) за чинними 
стандартами: ДСТУ3582:2013, ДСТУ 7093:2009, ГОСТ 7.12.93

 Том, частина, випуск, номер, рік видання наводяться арабськими 
цифрами

 Назва місця видання наводиться повністю

 Для чіткого розділення областей і елементів  застосовуються пробіли в 
один друкарський знак до і після приписаного знака. Виключення: 
точка та кома – пробіл тільки після них



Правила складання бібліографічного опису та 
бібліографічного посилання

Відмінності

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 Опис здійснюється за 

титульною сторінкою.

Відомості, запозичені з інших 

джерел наводяться у квадратних 

дужках [ ] 

Словник термінів з управління 

персоналом / [уклад.: О. В. 

Безпалько та ін. ; голов. ред. Н. 

Перинська]. – Київ : Кафедра, 

2016. – 154 с.

ДСТУ ГОСТ 8302:2015

 Опис здійснюється за 

титульною сторінкою.

Відомості, запозичені не з 

титульної сторінки, дозволено не 

брати у квадратні дужки [ ]

Словник термінів з управління 

персоналом / уклад.: О. В. 

Безпалько та ін. ; голов. ред. Н. 

Перинська. Київ : Кафедра, 

2016. 154 с.



Правила складання бібліографічного опису та 
бібліографічного посилання

Відмінності

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 Знак (крапка й тире) «. – »  

розділяє зони бібліографічного 

опису

Вища освіта України. – 2016. –

№ 4. – С. 21–26.

ДСТУ ГОСТ 8302:2015

 Рекомендовано застосовувати 

знак (крапка), який розділяє зони 

бібліографічного опису

Вища освіта України. 2016. № 4. 

С. 21–26.



Правила складання бібліографічного опису та 
бібліографічного посилання

Відмінності

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 Документ від одного до трьох 
авторів.

У заголовку (перед назвою) 
вказується один автор, а у 
відомостях про відповідальність 
за навскісною рискою (/)  – всі 
автори.

Кібік О. М. Менеджмент і 
маркетинг : навч.-метод. посіб. / 
О. М. Кібік, В. О. Котлубай, К. 
В. Белоус. – Одеса : Фенікс, 
2017. – 115 с.

ДСТУ ГОСТ 8302:2015

 Документ від одного до трьох 

авторів.

У заголовку подаються відомості 

про одного, двох чи трьох авторів, 

при цьому імена цих авторів у 

відомостях про відповідальність 

за навскісною рискою (/) не 

повторюються

Кібік О. М.,  Котлубай В. О., 

Белоус К. В. Менеджмент і 

маркетинг : навч.-метод. посіб.  

Одеса : Фенікс, 2017. 115 с.



Правила складання бібліографічного опису та 
бібліографічного посилання

Відмінності

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 Документ від чотирьох авторів.  

У відомостях про відповідальність (за 
навскісною рискою) або вказуються всі 
автори, або перший з додаванням у 
квадратних дужках  [та ін.]

Актуальні питання комплексного 
оцінювання інноваційної діяльності 
промислових підприємств : монографія 
/ О. О. Орлов, О. І. Гончар, С. В. 
Ковальчук, Є. Г. Рясних. –
Хмельницький : ХНУ, 2017. – 552 с.

Або

Актуальні питання комплексного 
оцінювання інноваційної діяльності 
промислових підприємств : монографія 
/ О. О. Орлов [та ін.]. – Хмельницький : 
ХНУ, 2017. – 552 с.

ДСТУ ГОСТ 8302:2015

 Документ від чотирьох авторів. 

За потреби у заголовку (перед назвою) 

можна  зазначити чотири та більше авторів. 

Дозволено за навскісною рискою вказати 

першого з додаванням та ін.

Орлов О. О., Гончар О. І., Ковальчук С. 

В., Рясних Є. Г. Актуальні питання 

комплексного оцінювання інноваційної 

діяльності промислових підприємств : 

монографія. Хмельницький : ХНУ, 2017. 

552 с.

Або

Актуальні питання комплексного 

оцінювання інноваційної діяльності 

промислових підприємств : монографія 

/ О. О. Орлов та ін. Хмельницький : 

ХНУ, 2017. 552 с.



Правила складання бібліографічного опису та 
бібліографічного посилання

Відмінності

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 Складова частина документа

В аналітичному описі перед 
відомостями  про документ, у 
якому розміщено  складову 
частину, використовується  
елемент дві навскісні риски (//)

Лукашова Л. В. Імперативи 
розвитку малого 
підприємництва в Україні / Л. 
В. Лукашова // Економіка 
України. – 2018. – № 9. – С. 112–
122.

ДСТУ ГОСТ 8302:2015

 Складова частина документа

Дозволено в аналітичному описі 

розділовий знак дві навскісні 

риски (//) замінювати крапкою, а 

назву документа, в якому 

розміщено складник, виділяти 

шрифтом (наприклад, курсивом). 

Назву дозволено скорочувати.

Лукашова Л. В. Імперативи 

розвитку малого 

підприємництва в Україні. 

Економіка України. 2018. № 9. С. 

112–122.



Правила складання бібліографічного опису та 
бібліографічного посилання

Відмінності

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 Назва (ім’я) видавця

Хмельницький : ХНУ, 2017.

Хитра О. В. Управління 

командами : навч. посіб. / О. В. 

Хитра. – Хмельницький : ХНУ,

2017. – 495 с.

ДСТУ ГОСТ 8302:2015

 Дозволено не подавати назву 

(ім’я) видавця

Хмельницький, 2017.

Хитра О. В. Управління 

командами : навч. посіб.

Хмельницький, 2017. 495 с.



Правила складання бібліографічного опису та 
бібліографічного посилання

Відмінності

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 Відомості про серію

Коляда І. А. Павло Тичина / І. 

А. Коляда, Ю. І. Коляда. –

Харків : Фоліо, 2019. – 118 с. –

(Знамениті українці).

ДСТУ ГОСТ 8302:2015

 Дозволено не наводити 

відомості про серію

Коляда І. А., Коляда Ю. І.  

Павло Тичина. Харків : 

Фоліо, 2019. 118 с.



Правила складання бібліографічного опису та 
бібліографічного посилання

Відмінності

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 Можна вказувати загальне 

позначення матеріалу після назви 

у квадратних дужках [Текст], 

[Електронний ресурс]

Сербенська О. А. Голос і звуки 

рідної мови [Текст] / О. А.  

Сербенська. – Львів : 

Апріорі, 2020. – 279 с.

ДСТУ ГОСТ 8302:2015

 Дозволено не зазначати 

загального позначення матеріалу 

після назви [Текст], [Електронний 

ресурс]

Сербенська О. А. Голос і звуки 

рідної мови. Львів : 

Апріорі, 2020. 279 с.



Правила складання бібліографічного опису та 
бібліографічного посилання

Відмінності

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 Для позначення адреси електронного 
ресурсу віддаленого доступу 
використовуються словосполучення  
«Режим доступу»

Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/. – Назва з 
екрана.

Гриценко К. Г. Шляхи забезпечення 
стійкості фінансового кіберпростору
[Електронний ресурс] / К. Г. 
Гриценко // Інфраструктура ринку. 
– 2020. – Вип. 49. – С. 352–357. –
Режим доступу: http://www.market-
infr.od.ua/journals/2020/49_2020_ukr/
64.pdf. – Назва з екрана.

ДСТУ ГОСТ 8302:2015

 Дозволено словосполучення «Режим 

доступу» замінити на «URI» або 

«URL», обов’язково вказавши дату

звернення

URL: http://www.nbuv.gov.ua/ (дата 

звернення: 26.01.17).

Гриценко К. Г. Шляхи забезпечення 

стійкості фінансового 

кіберпростору. Інфраструктура 

ринку. 2020. Вип. 49. С. 352–357.

URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2020/49_2020_ukr/

64.pdf (дата звернення: 26.01.17).

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


Правила складання бібліографічного опису та 
бібліографічного посилання

Відмінності

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 DOI

Немає рекомендацій

- //-//- //-//- //-//- //-//- //-//-

ДСТУ ГОСТ 8302:2015

 DOI

Рекомендується застосовувати 

DOI замість електронної адреси

Гриценко К. Г. Шляхи 

забезпечення стійкості 

фінансового кіберпростору. 

Інфраструктура ринку. 2020. 

Вип. 49. С. 352–357. DOI: 

https://doi.org/10.32843/infrastruc

t49-61.
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