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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСУ ДО ЖУРНАЛУ  
“НАУКОВИЙ ВІСНИК ПОЛІССЯ” 

 
1. Журнал ―Науковий вісник Полісся‖ бере до розгляду наукові статті з матеріалами досліджень 

за спеціальностями:  
051 Економіка,  
072 Фінанси, банківська справа та страхування,  
073 Менеджмент,  
075 Маркетинг,  
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  

Згідно Додатку 10 до наказу Міністерства освіти і науки України 18.12.2018 № 1412 Список 
друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових 
видань України, Категорія «Б». 

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових 
системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google Scholar, УРАН, Національна бібліотека 
України ім. В. І. Вернадського (архів номерів), Web of Science, Index Copernicus, РБД Джерело; 
ResearchBib, WorldCat, BASE, CrossRef, Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Глибина архіву 
журналу "Науковий вісник Полісся" у WoS колекції Emerging Sources Citation Index з 2015 по 2017 рр. 

2. Мова написання рукопису: українська, англійська. 
Стаття подається до розгляду у редакцію українською або англійською мовами. 
3. Рукопис статті подається до редакції у формі: 
– файлу рукопису, який надсилається на електронну адресу редакції  nauk_visn@ukr.net  у 

форматі “Автор - Назва статті – Номер журналу - рік”. Приклад оформлення статті наведено у 
Додатку 1.  

4. Рукопис супроводжується: 
- зовнішньою рецензією від доктора економічних наук з зазначенням наукового ступеня 

рецензента, вченого звання, посади, місця роботи (без скорочень), завірена печаткою; 
- відомостями про автора (авторів), з яким надалі редколегія буде підтримувати стосунки 

щодо публікації рукопису (окремий файл українською, англійською мовами): прізвище, ім’я, по 
батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (кафедра без скорочень), напрям 
наукової діяльності, електронна адреса, контактній номер телефону (див. файл 
2.Vidomosti_pro_avtoriv,).  

Пакет документів на розгляд редакції приймається тільки з електронної адреси автора 
(співавторів) статті.  

5.  Рукопис не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим 
джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор 
(автори) статті.  

6.  Форма подання статті: 
- обсяг рукопису повинен складати від 20 тис. знаків з пробілами, включаючи рисунки та 

таблиці; 
- рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок з вільним розміщенням нумерації на 

аркуші; 
- файл НЕ ПОВИНЕН мати попередніх версій, заборони на редагування або доступу за 

паролем, обмеження доступу за системою Microsoft Windows Rights Management Services (RMS);
1
 

- формат аркуша – А4 (210×297), орієнтація сторінки – ―книжна”; 
- поля: ліворуч – 3 см; праворуч – 1,5 см; зверху – 2 см; знизу – 2 см;  
- переплетіння – 0 см;  
- інтервал між рядками – 1,0 пт.;  
- інтервал між абзацами «до», «після» – 0 пт;  
- відступи «праворуч», «ліворуч» – 0 пт;  

- відступ першої строчки – 0,5 см; 
- рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Положення об’єкту – 

                                                         
1
 При блокуванні доступу до документа паролем, редакція залишає за собою право не опубліковувати статтю без 

повернення оплати. 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=3ovnBYsAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&sortby=pubdate&cstart=0&pagesize=20
http://journals.uran.ua/nvp_chntu
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=nvp
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2410-9576
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24782891&org=%20%20,p24782891,3.html
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2410-9576
http://www.worldcat.org/search?q=scientific+bulletin+of+polissia&qt=results_page
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F&type=all&page=1&l=de&oaboost=1&refid=dcpagede
http://search.crossref.org/?q=2410-9576
https://ouci.dntb.gov.ua/editions/ZLD7RQ0b/
mailto:nauk_visn@ukr.net
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―в тексті”.  

- рисунки створені у вбудованому у WinWord редакторі рисунків слід подавати, як згруповані 
об’єкти. 

- рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути 
розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті. 

7. Для набору статті слід використовувати таки елементи: 
• назви таблиць (Arial, 10 пт., жирний, по центру). Таблиця, по можливості ,розташовується 

по всій ширині сторінки. Приклад побудови таблиці: 
Таблиця (номер) 

Назва таблиці 
Головка    Заголовки 

граф 

      Підзаголовки 
граф 

       

 Боковик 
(заголовки рядків) 

Графи (колонки)  

Після таблиці - порожній рядок (Arial, 9 пт.), вміст таблиці - (Arial, 9 пт.), інтервал між рядками 1 пт. 
• підпис під рисунками - Arial, 9 пт., зліва. Підпис під рисунками виду: ―Рис. {порядковий 

номер}. {підпис рисунка}”. Звернення до рисунку у тексті – ―... показано на Рис. {номер} ...‖. Всі 
написи на рисунку повинні бути не менше 9 пт. 

Приклад: 

 

A B C 

 
Рис. 3. Зв’язок між А, B та C 
Джерело: […] 
 

Після підпису рисунка - порожній рядок (Arial, 10 пт.). Рисунки, виконані в графічному 
редакторі Microsoft Word, повинні бути згруповані, товщина ліній 1,5 пт. Відскановані зображення 
повинні бути якісними (300–600 dpi), чорно-білими. 

Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами (Arial, 9 пт.), починаючи з цифри 1, без 
пропусків і повторень або за годинниковою стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по 
вертикалі зверху вниз. Інтервал між рядками – 1 пт. Розмір рисунку, фотографії, графіка не 
повинен перевищувати 150×200 мм. 

Написи на рисунках заміняють літерами (Arial, 9 пт.), а криві позначають цифрами (Arial, 9 пт.), 
які роз’яснюють у підписах до рисунків.  

Під кожною Табл. та Рис. має бути зазначено джерело Джерело: […], (Arial, 8 пт.). Посилання 
на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими 
(подаються в тексті у хронологічному порядку (не за абеткою) цифрою у квадратних дужках і 
розміщуються в порядку цитування чи згадування; література – у кінці статті). 

• формули розташовують по центру; нумерацію формул - по правому краю. Порядок 

перерахування змінних формули - за правом їх появи у формулі зліва направо, зверху вниз. 
Наприклад: 
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2cos
,                                                           (4) 

де     - …; 

k
N  - …; 

i
  - . 

Для набору формул використовувати вбудований у Word редактор формул (Equation 3.0 
або Math Type) з використанням латинських чи грецьких літер, застосовуючи дані нижче стилі. 
Кожна формула набирається як один об’єкт. 

Максимальна ширина формул 8 см.  
Стилі: 
Текст (українською, англійською) Arial, звичайний 
Функция Arial, звичайний 
Переменная Arial, курсив 
Стр. греческие Symbol, курсив 
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Пр. греческие Symbol 
Символ Symbol 
Матрица-вектор Arial, жирный 
Числа Arial, звичайний 

Розміри: 
Обычный 10 пт. 
Крупный индекс 9 пт. 
Мелкий индекс 8 пт. 
Крупный символ 16 пт. 
Мелкий символ 10 пт. 

 
8.  Часові проміжки (наприклад, століття), що передаються римським числами ("І", "V", "X", "L", 

"M") записуються латинськими великими буквами. Не дозволяється використання інших, 
схожих знаків, таких  як “У” (замість “V”) або “1” (замість “І”). Інтервал у кілька років 
записується із використанням скорочення ”рр.”. Наприклад: 1990-96 рр. а не 1990-96 р.р. 

9. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з порядком 
звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: ―... 
відомо з [4]. …‖ або ―… розглянуто у [4, с. 203] …‖. Список літератури наводиться наприкінці 
статті відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу, відповідно до ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». (див. файл 3. Oformlennya 
literatury za HOST 7.1.2006).  

10. Для текстового матеріалу використовується теперішній час дієслів, за виключенням 
посилання на попередні роботи. 

11.  Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ. 
12.  Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою: 
- індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Arial, 10 пт.); 
- JEL Classіfіcatіon у верхньому лівому кутку листа (Arial, 10 пт.) 
- ініціали та прізвища авторів у верхньому правому кутку листа українською (або мовою 

статті) (Arial, 10 пт.). Порядок подання: ім’я, по-батькові, прізвище; 
- науковий ступінь, вчене звання українською мовою (або мовою статті) (Arial, 10 пт.).  

У статті не потрібно вказувати назву факультету або кафедри, де працює автор (або автори); 
- порожній рядок (Arial, 10 пт.); 
- назва статті - великими літерами, по центру українською мовою (або мовою статті)  

(Arial, 10 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих 

скорочень, крапка в кінці назви не ставиться; 
- порожній рядок (Arial, 10 пт.); 
- анотація загальна у довільній формі. (1800 знаків) українською (або мовою статті)  

(Arial, 8 пт., курсив); анотацію не потрібно розміщувати на окремому листі. Анотація повинна 

містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву статті.  
- ключові слова (3-10 слів) українською мовою (або мовою статті) (Arial, 8 пт., курсив); 

- порожній рядок (Arial, 10 пт.); 
- DOI великими літерами, (Arial, 10 пт); 

- порожній рядок (Arial, 10 пт.); 
- Актуальність теми дослідження (Arial, 10 пт); 
- Постановка проблеми (Arial, 10 пт); 
- Аналіз останніх досліджень і публікацій (Arial, 10 пт); 
- Виділення недосліджених частин загальної проблеми (Arial, 10 пт); 
- Постановка завдання (Arial, 10 пт); 
- Викладення основного матеріалу (можливий розподіл на підрозділи) (Arial, 10 пт); 
- Висновки відповідно до статті (Arial, 10 пт); 

- порожній рядок (Arial, 10 пт.); 
- Список використаних джерел (Arial, 8 пт., жирний, по центру); перелік літератури (Arial, 8 

пт.) є останнім в статті і його необхідно оформити відповідно чинних вимог з оформлення 
літератури; список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку 
появи посилань у тексті або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у 
хронологічному прядку (приклади оформлення літератури наведені далі за текстом); список 
літератури розташовується одразу ж після тексту статті; один пункт літератури відповідає назві 
лише однієї книги (статті або ін.), не допускається під одним номером у переліку розміщувати дві 

http://www.ukrbook.net/DSTU.htm
http://www.ukrbook.net/DSTU.htm
http://www.ukrbook.net/DSTU.htm
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або більше назв; 
- порожній рядок (Arial, 8 пт.); 
- індекс (UDC) у верхньому лівому кутку листа, англійською мовою (Arial, 10 пт.); 
- JEL Classіfіcatіon у верхньому лівому кутку листа (Arial, 10 пт.) 
- порожній рядок (Arial, 10 пт.); 
- ініціали та прізвища авторів у верхньому правому кутку листа англійською мовою  

(Arial, 10 пт.). Порядок подання: ім’я, по-батькові, прізвище; 
- науковий ступінь, вчене звання англійською мовою (Arial, 10 пт.). У статті не потрібно 

вказувати назву факультету або кафедри, де працює автор (або автори); 
- порожній рядок (Arial, 10 пт.); 
- назва статті - великими літерами, по центру англійською мовою (Arial, 10 пт., жирний). 

Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви 
не ставиться; 

- порожній рядок (Arial, 10 пт.); 
- анотація (Abstract) загальна у довільній формі. (переклад української анотації) англійською 

мовами (Arial, 8 пт., курсив); анотацію не потрібно розміщувати на окремому листі. Анотація 
повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву статті.  

- ключові слова (Keywords:) (3-10 слів) англійською мовою (Arial, 8 пт., курсив); 
- порожній рядок (Arial, 10 пт.); 
- References (Arial, 8 пт., жирний, по центру). Список літератури англійською мовою 

(References) повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA 
(http://www.bibme.org/citation-guide/apa/). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує 
кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими 
літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у 
дужках (див. файл 4. vymohy_do_oformlennia_references_ukr). 

- порожній рядок (Arial, 8 пт.); 
- Надійшла стаття до редакції у нижньому правому кутку листа (Arial, 8 пт.); у форматі 

(ДД.ММ.РРРР); 
- Бібліографічний опис для цитування у нижньому лівому кутку листа (Arial, 8 пт.), 1,0 інтервал. 

- порожній рядок (Arial, 8 пт.); 
- Відомості про автора (авторів), українською, англійською мовами.  

 Українською мовою Англійською мовою 

Прізвище, ім’я, по батькові   

Науковий ступінь   

Учене звання   

Посада   

Кафедра   

Місце роботи (вищий навчальний заклад, 
кафедра без скорочень) 

  

Електронна адреса   

Мобільний номер телефону   

ID (у системі наукової ідентификації)   

- ORCID (http://orcid.org/)   

- ResearcherID (http://www.researcherid.com)   

 
13. Посилання на власні статті дозволяється в кількості не більше 15–20 %  

від загальної сукупності найменувань літературних джерел (1-2 з 10 джерел). 
14. До тексту статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Якщо 

кількість помилок більше 9 на одну сторінку, стаття може бути повернена на виправлення 

автору (авторами). 
15. Стаття до рецензування редакційною колегією журналу проходить перевірку на 

запозичення у тексті програмою StrikePlagiarism.com.  
Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія. Редколегія не надає 
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УДК 314/316 : 004 (477) 
JEL Classіfіcatіon : 014, 052, 049 
 

Ю. М. Перетятько, к. е. н., доцент 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  
В УКРАЇНІ 

 
Анотація. Україна взяла курс на побудову інформаційного суспільства, закріпивши свої прагнення у Законі 

України - Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки. Внаслідок цього 
почали активно розвиватися такі направлення як інформаційні та телекомунікаційні технології.  

Внаслідок відсутності налагодженої системи щодо виконання плану дій побудови інформаційного суспільства в 
Україні, більшість очікуваних результатів не були досягнуті. Тому, у 2013 році схвалюється Стратегія розвитку 
інформаційного суспільства в Україні. З метою успішної побудови інформаційного суспільства в Україні необхідно 
здійснювати постійний моніторинг стану виконання поставлених задач в Стратегії.  

Різні аспекти побудови інформаційного суспільства в Україні досліджувалися в працях О. В. Прудникова;  
Ю. Є. Петрухно; А. Є. Меньшеніної; В. М. Поперенюка та інші.  

На сьогоднішній день, недостатньо досліджені питання з оцінки ефективності реалізації поставлених завдань з 
побудови інформаційного суспільства в Україні.  

Основним завданням є моніторинг стану досягнення основних стратегічних цілей з побудови інформаційного 
суспільства шляхом порівняння планових індикаторів розвитку інформаційного суспільства із фактичними.  

Порівняно контрольні значення індикаторів розвитку інформаційного суспільства, які визначені в Стратегії із 
фактичними значеннями міжнародних рейтингів інформаційного суспільства.  

Виявлено, що існує суттєвий диспаритет між контрольними та фактичними значеннями індикаторів розвитку 
інформаційного суспільства. Це означає, що заходи, які визначені Стратегією не дають бажаних результатів,  
а отже, гальмують розвиток інформаційного суспільства в Україні. Тому, постає гостра необхідність у коригуванні 
чинної Стратегії. 

Ключові слова: стратегія; інформаційне суспільство; індикатори розвитку. 
 

DOI: 10.25140/2410-9576-2019-1(17)-74-77 
 

Актуальність теми дослідження. Підвищення ролі інформації у будь-якій сфері діяльності 
людини та надшвидкий розвиток … 

Постановка проблеми. Побудова інформаційного суспільства зачіпає різні сфери 
суспільного життя: … 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти побудови інформаційного 
суспільства в Україні все більше привертають увагу ... 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не применшуючи значення 
наукових напрацювань у сфері інформаційного … 

Постановка завдання. Метою роботи є моніторинг стану досягнення основних стратегічних 
цілей з побудови інформаційного …… 

Викладення основного матеріалу. Основні стратегічні цілі розвитку інформаційного 
суспільства з урахуванням сучасного стану … 

Висновки. Побудова інформаційного суспільства має на меті підвищення соціально-
економічних умов життя населення, розвиток … 
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JEL Classіfіcatіon 014, 052, 049 
 

Y. M. Peretiatko, Candidate of Economic Sciences,  

Associate Professor 
 

IMPLEMENTATION RESULTS OF THE INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT STRATEGY  
IN UKRAINE 

 
Abstract. Ukraine has taken a course on the building of an information society, consolidating its aspirations in the Law of 

Ukraine "On the Basic Principles of the Information Society Development in Ukraine for 2007-2015". As a result, such directions 
as information and telecommunication technologies began to develop actively.  

Due to the lack of a well-established system for implementing the action plan for building an information society in Ukraine, 
most of the expected results were not achieved. Therefore, in 2013, the Strategy for the Information Society Development in 
Ukraine is approved. In order to successfully build an information society in Ukraine, it is necessary to continuously monitor the 
state of implementation of the tasks set for the Strategy.  

Various aspects of the information society building in Ukraine were investigated in the works by O. V. Prudnikova;  
Yu. E. Petrukhno; A. E. Mensheni V. M. Transversal, etc.  

Issues related to the evaluation of the effectiveness of the tasks set for the information society building in Ukraine are not 
sufficiently explored.  

The main task is to monitor the state of achieving the main strategic goals of information society building by comparing the 
planned indicators of the information society development with the actual ones.  

Control values of the indicators of the information society development, which are defined in the Strategy were compared 
with the actual values of international ratings of the information society.  

It was revealed that there is a significant disparity between the control and actual values of the indicators of the information 
society development. This means that the measures identified by the Strategy do not yield the desired results, and thus hinder 
the information society development in Ukraine. Therefore, there is an urgent need to correct the current Strategy. 

Keywords: strategy; information society; development indicators. 
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2. Stratehiia rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.05.2013 № 
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3. Global Competitiveness Index 2016. (n.d.). http://weforum.org. Retrieved from http://reports.weforum. org/global-
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[in English].  
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3. Дибкова, Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. / Л. М. Дибкова. – 3-тє вид. , доп. – Київ : 
Академвидав, 2011. – 464 с.  
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колективна монографія / за ред. В. Г. Маргасової. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 619 с. 
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менеджменті організацій : монографія / під загальною редакцією Г. В. Старченко. – Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК 
Орхідея, 2016. – 176 с. 

4. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : 
Грамота, 2007. – 638 с. 

5. Словник базової термінології з адміністративного права : навч. посіб. / за ред. Т. О. Коломоєць;  Держ. вищ. 
навч. закл. „Запоріз. нац. ун-т‖. – Київ : Істина, 2010. – 240 с. 

 6. Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації / упоряд. Г. І. Дацюк. – К. : Спадщина, 2007. – 224 с. : іл. 

7. Словник геологічної термінології / упоряд. : П. А. Тутковський. – Відтворення вид. 1923 р. – Київ: [Б. в.], 2008. – 172 с. 

8. Замки та фортеці = Castles and Fortresses / упоряд., вступ. ст., комент. Л. В. Прибєги ; перед. слово М. 
Жулинського ; пер. англ. мовою О. Подшибіткіної ; пер. фр. мовою О. Кобушкіної. – Київ : [б. в.], 2007. – 351 с. : іл. – 
(Архітектурні перлини України). 

Монографія. Частина з монографії 

1. Лапа, М. В. Розвиток наукових основ підвищення якості експлуатації інженерно-технічних засобів систем 
фізичного захисту ядерних об’єктів : монографія / М. В. Лапа. – Севастополь : СНУЯЕтаП, 2013.– 332 с. 

2. Рядська, В. В. Аудит в системі економічних відносин України : сучасний стан та концепція розвитку : монографія 
/ В. В. Рядська. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2014. – 472 с. 

3. Савченко, В. Ф. Наукове дослідження : задум, реалізація, результати : монографія / В. Ф. Савченко, Т. Л. 
Шестаковська. - Мена : Номінант, 2013. - 256 с. 

4. Шкарлет, С. М. Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті 
забезпечення економічної безпеки України : монографія / С. М. Шкарлет, О. І. Гонта, В. Г. Маргасова, М. В. Дубина. – 
Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – 272 с. 

5. Беренда, Н. І. РозвитокекологічногооблікувУкраїнізврахуваннясвітовогодосвіду / Н. І. Беренда, Н. В. Остапенко // 
Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України : кол. моногр. – Умань : Візаві,2013. – Ч.2. 
– С. 205-214. 

 6. Рогова, О. В. Ідентифкація загроз економічній безпеці регіону в сучасних умовах / О. В. Рогова // Концептуальні 
засади формування фінансово – економічної безпеки: кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Шкарлета. – Ніжин : 
ФОП Лук’яненко В. В. ; ТПК «Орхідея», 2015. – С. 168 – 190. 

Багатотомний документ 

1. Енциклопедія історії України : у 5 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова), Я. Д. Ісаєвич, С. В. Кульчицький [та ін.] ; ред. 
рада : В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2003– 

2. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573 с.  

 3. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов 
: НТЦ ―Леонорм-Стандарт‖, 2005. – (Серия "Нормативная база предприятия"). – Т. 1. – 2005. – 277 с.  

 4. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 
2006. – (Сочинения : в 8 кн. /А. Дарова ; кн. 4).  

 5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2002. - Т. 4 : 
Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. 
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5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006 –. – (Науково-документальна 
серія книг ―Реабілітовані історією‖: у 27 т. / голов, редкол. : П. Т. Тронько (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол. : 
Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721 с. 

 6. Бондаренко, В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. 
Парамонова. – К. : НТУУ ―КПІ‖, 2006. – 125 с. 

7. Історія української культури : у 5 т. / гол. редкол. : Б. Є. Патон (гол. редкол.). – К. : Наук. Думка, 2001 – . – Т. 5, кн. 
2 : Українська культура XX – початку XXI століть / В. П. Агеєва, Л. І. Барабан, І. П. Бетко та ін. ; редкол. : М. Г. 
Жулинський та ін. – 2011. – 1032 с.  

 Щорічники 
 1. Статистичний щорічник України за 2007 рік / Держ. ком. статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – Київ : 

Консультант, 2008. – 572 с. 

2. Статистичний щорічник України за 2015 рік / за ред. І. М. Жук. – Київ : Консультант, 2016. – 586 с. – На укр. яз. – 
ISBN 978-966-8459-97-9.  

Матеріали конференцій, з’їздів 

1. 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, 
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с.  

 2. 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.  

 3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 
117 с. - (Спецвип. : 10 років АУБ).  

 4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / 
відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, XIII, [2] с. - (Ресурс 2000).  

 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – 
Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.  

 6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 
2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. - 452 с. 

Препринти 

1. Шиляев, Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ 
ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. : 
ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр ―Харьк. физ.-техн. ин-т‖; ХФТИ 2006-4).  

 2. Панасюк, М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. 
І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН 
України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 

Депоновані наукові праці 
1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. 

Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.  
 
2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. 

– М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, №139876. 

3. Обзор аналитических методов расчѐта и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Меликов А. З., 
Константинов С. Н ; Науч. произв. корпорация ―Киев. ин-т автоматики‖. – К., 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 
11.11.96, № 2210 – Ук96 // Анот. в  ж. Автоматизация производственных процессов, № 2, 1996. 

Словники 

1. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт. – К. : Довіра, 1998. – 431 с. – 
(Словники України).  

2. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. П.]. – X. : Халімон, 2006. – 175 с.  

3. Тимошенко, З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. 
навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.  

 4. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с. 

5. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. 

6. Частотний словник сучасної української художньої прози : В 2 т. – К. : Наукова думка, 1981. – Т. 1. –  864 с. 

Атласи 
1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. 

конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол. : С. С. Куруленко та ін. ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К. : 
Варта, 2006. – 217 с.  

 
2. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у 

процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., 
розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 

3. Куерда, X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – X. : Ранок, 2005. – 96 с. 

Законодавчі та нормативні документи 

Накази 
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1. Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку : Наказ від 22.11.2004 р. № 731 / Міністерство фінансів України // Офіційний вісник України. – 2004. – № 49. – С. 161. 

2. Порядок проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей [Електронний ресурс] : Наказ від 
31.05.93 № 37-20/248/07-104 / Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0069-93.  

Закони 
 1. Про податок на додану вартість : Закон України від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР, зі змінами та доповненнями / 

Верховна Рада України // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 10. – С. 19-43. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 ―Витрати‖ : за станом на 31.12.99 р. № 318, зі змінами та 

доповненнями / Міністерство фінансів України // Бухгалтерія. – 2007. – № 1. – С. 140–144.  

 Кодекси 
 1. Цивільний кодекс України : за станом на 16.01.2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України. – К. : Закон і бізнес, 

2003. – 321 c.  
2. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – 

К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с.  

Постанови 
 Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : 

Постанова від 22.01.96 р. № 116, зі змінами та доповненнями / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 1996. – 1 лют. 

Нормативні документи 
1. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : 

Медінформ, 2006. – 459 с.  
2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових 

електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. 
– (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Стандарти 

1. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – 
Вид. офіц. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82) ; введ. 
2007–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи). 

або 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 

7.1–2003, IDT). – Вид. офіц. ; введ. 2007–07–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). 

2. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 
7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт 
України).  

3. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 - ДСТУ ISO 6107- 9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : 
Держспоживстандарт України, 2006. –181с. – (Національні стандарти України).  

 4. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-
020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDТ): ДСТУ EN 61010-2- 020:2005. – [Чинний 
від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України). 

Каталоги 
1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. И. В. Ковалева, В. А. Павлюкова; ред. В. Л. Иванов]. – Львов 

: НТЦ ―Леонорм-стандарт‖, 2006. – (Серия ―Нормативная база предприятия‖). Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277 с.  
 2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий 

час, 2003. – 160 с. 

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с. 

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / И. П. Горницкая, Л. П. Ткачук. – Донецк : Лебедь, 
2005. – 228 с. 

Картографічні видання 

1. Українські Карпати [Карти] : Долина : карта для туристів / Голов. упр. геодезії, картографії та кадастру при 
Кабінеті Міністрів України. – Київ, 1998. – 1 к. : іл. 

2. Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / 
уклад. Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 49 с. 

Бібліографічні покажчики 
1. Куц, О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій 

раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 
2007. – 74 с. 

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду 
України за 1997 – 2005 роки / [уклад. Б. О. Кирись, О. С Потлань]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11с. – 
(Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

Дисертації 
1. Петров, П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис.... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро 

Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0069-93
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2. Куліш, Д. В. Бюджетування як детермінанта розвитку системи фінансового планування : дис... канд. екон. наук : 
08.00.08 / Д. В. Куліш. – Запоріжжя, 2017. - 261 с. 

Автореферати дисертацій 

1. Корма, О. М. Комплекс нематод деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) Полісся України та методи їх 
моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 06.01.11 / О. М. Корма. – К. : НУБІПУ, 
2009. – 22 с. 

2. Острянко, Т. С. Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога в загальноосвітньому навчальному 
закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Т. С. Острянко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. 
– 20 c. 

3. Новосад, І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : 
автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.  

4. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття 
рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / 
Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с. 

Авторські свідоцтва 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. 

Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Патенти 
1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК

7
 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева 

В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 
20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

Газета 

Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. 
– 2012. – . – К. : Преса України, 2012– . – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2012, 25 листоп., № 221 (3881). 

або 
Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України. – 2012. – 25 листоп. – № 221 (3881). 

Журнал 

1. Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. І. О. Вакарчук. – 2001– . – К. : 
Знання, 2008– . – Щомісяч. – ISSN 1682-2366. 2008, № 8–10. 

2. Теорія та методика фізичного виховання : наук.-метод. журн. – 2008. – № 9. – 52 с. – ISSN 1993-7989. 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 
1. Платонов, В. Н. Подготовка спортсменов в профессиональном спорте / В. Н. Платонов, М. М. Линец // 

Профессиональный спорт / под общ. ред. С. И. Гуськова, В. Н. Платонова. – К., 2000. – Гл. 12. – С. 326-348. 
 
2. Линец, М. М. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты выполнения физических упражнений / М. М. 

Линец, В. Н. Платонов // Теория и методика физического воспитания : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений физ. 
воспитания и спорта] : в 2 т. / под ред. Т. Ю. Круцевич. – К., 2003. – Т. 1, гл. 5. – С. 92-110. 

3. Свістельник, І. Р. Характеристика інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти / І. Р. Свістельник, І. 
П. Заневський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за 
ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2006. – № 9. – С. 141-144. 

4. Гнедіна, К. В. Імплементація концепції сталого розвитку в Україні в умовах посилення процесів глобалізації / К. 
В. Гнедіна // Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку : функціональний, галузевий і регіональний вектори : 
монографія / під заг. ред. С. М. Шкарлета. – К. : Кондор-Видавництво, 2015 р. – С. 29-42. 

5. Савченко, В. Ф. Сінгапурські уроки економічного зростання / В. Ф. Савченко, М. Г. Долгополов // Науковий вісник 
Полісся. – 2015. – Вип. 4. – С. 5-13. 

 6. Гранчак, Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, 
Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17.  

 7. Мельник, А. Ф. Регіональна інфраструктура підприємництва: пріоритети та перспективи розвитку / А. Ф. 
Мельник, Р. А. Кучер // Науковий вісник Полісся. – 2015. – Вип. 4. – С. 32-38. 

8. Волот, О. І. Банкрутство підприємства: сутність, ймовірність та методи визначення / О. І. Волот, І. М. Бабич, О. 
О. Ткаченко // Науковий вісник Полісся. – 2015. – Вип. 4. – С. 61-67. 

9. Ma Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика 
фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12-14.  

 10. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та 
ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25-29.  

 11. Валова, І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 
2007. – Т. 2, № 2. – С. 13-20.  

 12. Свістельник, І. Сучасні проблеми доступу до спортивної інформації / І. Р. Свістельник // Педагогіка, психологія та 
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2002. – № 23. – С. 
18-22. 

 13. Будзин. В. Р. Особливості фазових змін деяких морфофункціональних показників у дівчат / В. Р. Будзин, О. І. 
Рябуха // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету : зб. наук. ст. – Чернігів, 2008. – Вип. 55, т. ІІ. – С. 
15 – 18. 
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14. Зеров, М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з 
новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.  

 15. Клименко, І. А. Обчислювальна система на ПЛІС / І. А. Клименко // Комп’ютерні системи та мережні технології : 
матеріали ІІІ міжнар. наук.-техніч. конф., (НАУ, Київ, Україна, 15 – 17 червня 2010). – К. : Вид-во нац. авіац. ун-ту «НАУ-
друк», 2010. – С. 45. 

16. Третьяк, В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. 
В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в 
промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – X., 2007. – С. 33.  

 17. Пашков, А. П. Природно-заповідний фонд в Києві, Україні та світі / А. П. Пашков // Проблеми відтворення та 
охорони біорізноманіття України : матеріали наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2011р., м. Полтава / М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2011. – С. 155-156. 

18. Ющенко, Н. Л. До питання забезпечення аналітичних потреб менеджерських структур при ухваленні 
управлінських рішень програмними продуктами для статистичного аналізу / Н. Л. Ющенко // Новітні технології у науковій 
діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 
учених (18-19 травня 2016 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 48-49. 

19. Чорний, Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: 
проблеми модернізації міст України : (кінець XIX -  початок XX ст. / Д. М. Чорний. – X., 2007. – Розд. 3. – С. 137-202. 

20. Приступа, Є. Фізична активність – найкращі ліки, або Чи потрібні Україні фахівці зі здоров’я? / Євген Приступа // 
Дзеркало тижня. – 2007. – 24 лют. – С.14. 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

Книга з глобальної мережі 
 1. Завіновська, Г. Т. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська.  К. : КНЕУ, 2000.  

200 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http:// www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk_biblopys.htm/.  

2. Прокопенко, Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок 
дослідження національної бібліографії (1965–2002 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : 07.00.08 / Прокопенко Лілія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Електрон. дан. (1 файл). – 
Київ, 2004. – 18 с. 

 3. – Режим доступу: www.nbuv. gov. ua/ard/ 2004/ 04plsdnb.zip. – Назва з екрана. 

4. Павлюк І. Василь Стус : текст – контекст – надтекст (Ревізія свідомості – або мій Стус) [Електронний ресурс] / 
Ігор Павлюк // Поетичні майстерні. Ігор Павлюк. – Електрон. дані. – Режим доступу : 
http://maysterni.com/publication.php?id=43860.  

Книга з локальної мережі 
 1. Завіновська, Г. Т. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська.  К. : КНЕУ, 2000.  

200 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : путь к файлу в лок. мережі. 

Книга з глобальної мережі аналог друкованого тексту 

1. Завіновська, Г. Т. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська.  К. : КНЕУ, 2000.  
200 с. – Електрон. копія текст. даних. – Режим доступу : http:// www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk_biblopys.htm.  

Книга з локальної мережі аналог друкованого тексту 
 1. Завіновська, Г. Т. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. Т. Завіновська.  К. : КНЕУ, 2000. – 

200 с. – Електрон. копія текст. даних. – Режим доступу : путь к файлу в лок. мережі.  Назва з екрану. 

Електронна версія друкованого журналу 
 1. Економіка України [Електронний ресурс] : політико-економічний журнал. – 1958.  Київ. – Щомісяця. – Електрон. 

версія друк. вид. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/EkUk/index.html.  

2. Давидова, Ірина Олександрівна. Соціальні медіа комунікаційні можливості бібліотек / Давидова Ірина 
Олександрівна // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали XVI 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 24 жовт. 2013 р.) : [у 2ч.] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.].  Харків, 

2014.  Ч. 1.  С.14–18.  Електрон. аналог друк. публ.  Режим доступу: http://ru.calameo.com/ 
books/00063294561f8f5e1e06b . 

Номер електронної версії друкованого журналу 
 1. Економіка України [Електронний ресурс] : політико-економічний журнал. – 2009. – № 1. – 152 с. – Електрон. версія 

друк. вид. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/portal/#Е.  

 Електронний журнал 
 1. Актуальні питання біології, екології та хімії [Електронний ресурс] : електронне наукове фахове видання. – 2009. – 

3 рази на рік. – Електрон. журн. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ Apbeh/index.html.  

Номер електронного журналу 
 1. Актуальні питання біології, екології та хімії [Електронний ресурс] : електронне наукове фахове видання. – 2009. 

– № 3. – Електрон. журн. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Apbeh/index.html.  

Стаття з електронної версії друкованого журналу 
1. Євдоченко, О. О. Сучасні особливості та стратегічні пріоритети двостороннього співробітництва України з 

Китаєм [Електронний ресурс] / О. О. Євдоченко // Науковий вісник Полісся. – 2015. – Вип. 4. – С. 14-19. – Електрон. 
версія друк. вид. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2015_4_4.  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/EkUk/index.html
http://ru.calameo.com/%0bbooks/00063294561f8f5e1e06b
http://ru.calameo.com/%0bbooks/00063294561f8f5e1e06b
http://www.nbuv.gov.ua/portal/#Е
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/
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Електронний збірник наукових праць 
 1. Актуальні питання біології, екології та хімії [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. – 2009. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Apbeh/index.html. 

Електронна версія друкованого збірника наукових праць 
 1. Актуальні питання біології, екології та хімії [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. – 2009. – Електрон. версія друк. 

вид. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Apbeh/index.html.  

Стаття із збірника наукових праць 
1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний 

ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Актуальні питання біології, екології та хімії : зб. 
наук. пр. – 2009. – Вип. 2. – С. 43. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний 
ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Актуальні питання біології, екології та хімії : зб. 
наук. пр. – 2009. – Вип. 2. – С. 43. – Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm.  

Стаття з Інтернету 
1. Интернет в Украине : данные исследований за апрель 2014 года [Электронный ресурс] / Інтернет Асоціація 

України: [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу : http://www.inau.org.ua/146.2590.0.0.1.0.phtml.  

Веб-сайт 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; Управлiння 
комп'ютеризованих систем. – К. : Верховна Рада України,1994. – Веб-сайт. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/home/.  

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – 
Київ : НБУВ, 2013-2015. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua. 

Стаття з веб-сайту 
 
 
1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний 

ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http: 
//www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm.  

Відоематеріал з веб-сайту 
 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний 

ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша. – К., 2009. – Електронні відео дані. – Режим 
доступу : http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm.  

Графічний матеріал з веб-сайту 
 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний 

ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша. – К., 2009. – Електронні граф. дан. – Режим 
доступу : http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinko.htm.  

Данні з Вікіпедії 
 1. Ковальчук Галина Іванівна [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енцикл. – Електрон. дані. – Режим доступу : 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Ковальчук_Галина_Іванівна. 

Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Бібліографічна база даних) 

1. Електронний каталог Національної парламентської бібліотеки України [Електронний ресурс] : [політемат. база 
даних містить відом. про вітчизн. та зарубіж. кн., брош., що надходять у фонд НПБ України]. – Електронні дані (803 438 
записів). – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2002-2015. – Режим доступу : catalogue.nplu.org.  

Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Інтернет-портал) 

1. Ukr.net [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Електронні дані. – [Київ : Український Інтернет холдинг ТОВ 
"Укрнет", 1998-2015]. – Режим доступу : www.ukr.net.  

  
Примітки: 

1. Усі умовні розділові знаки, які відділяють окремі області чи елементи у межах різних 
областей бібліографічного опису (за винятком граматичної пунктуації) відділяються проміжками 
з обох сторін. 

2. Якщо видання має лише одного автора, його прізвище все одно повторюється в області 
відповідальності після косої лінії. 

3. Дані, що взяті не з титульного аркуша книжкового видання, беруться у квадратні дужки. 
4. Усі частини бібліографічного опису, крім перших слів нових областей опису та власних 

назв, пишуться з малої літери. 

http://www.ukr.net/


Оформлення списку літератури для розширеної анотації 

англійською мовою 

1. Список літератури для розширеної анотації англійською мовою

повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом 

APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). 

2. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний

алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати 

латинськими літерами. 

3. Необхідно звернути увагу на написання прізвищ авторів англійською

мовою. Більшість сучасних видань містять назву статті та прізвище авторів 

англійською мовою.  

4. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад

англійською мовою у дужках. 

5. Приклади оформлення та вимоги до транслітерації літер української

мови наведені нижче. 

Правила оформлення списків літератури 

Книги 

Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована [Назва книги 

англійською мовою]. Місто, Держава: Видавництво 

Список літератури References 

Один автор 

Смолин, Г. В. Господарське право України. 
Загаль-на частина: навчальний посібник / Г. В. 
Смолин. – Львів : Ліга – Прес, 2008. – 372 с.

Smolyn, H. V. (2008). Hospodarske pravo Ukrainy. 
Zahalna chastyna [Commercial Law Ukraine. A 
common part]. Lviv: Liha – Pres [in Ukrainian].

Два автора 

Євдокименко, В. К. Особливості регіонального 
регулювання економічної інтеграції: 
монографія / В. К. Євдокименко, І. В. Яскал. – 
Чернівці : Прут, 2011. – 256 с.

Yevdokymenko, V. K., Yaskal, I. V. (2011). 
Osoblyvosti rehionalnoho rehuliuvannia ekonomichnoi 
intehratsii [Specific features of regional regulation of 
economic integration]. Chernivtsi: Prut [In Ukrainian].

Від трьох до шести авторів 

Сучасні тенденції розвитку торговельної мережі 

України : монографія / О. М. Азарян, Е. М. 

Локтєв, Б. Халлір, В. О. Соболев, Д. В. Гаркуша.

– Донецьк : Дон НУЕТ, 2009. – С. 156-168.

Azarian, O.M., Loktiev, E.M., Khallir, B., Sobolev, 

V.O., & Harkusha, D.V. (2009). Suchasni tendentsii 

rozvytku torhovelnoi merezhi Ukrainy [Modern trends 
in retail network in Ukraine]. Donetsk: Don NUET [in 

Ukrainian]. 

Якщо більше шести авторів, сьомий та наступні автори позначаються «et al.» 

Колективний автор 

American Psychological Association. (1972). Ethical standards of psychologists. Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Багатотомне видання 

Украина и ее регионы на пути к 

инновационному обществу : [в 4-х т.], под общ.

ред. В. И. Дубницкого, И. П. Булеева. – Донецк : 

Юго-Восток, 2011. – Т. 3. – 400 с. 

Dubnytskii, V.I., & Buleeva, I.P. (Ed.). (2011). 
Ukraina i ee rehiony na puti k innovatsionnomu 

obshchestvu [Ukraine and its regions on the way to an 

innovative society]. (Vols. 1-4). Donetsk: Yuho-
Vostok [in Ukrainian]. 



Частина книги 

Ілляшенко, С. М. Управління споживчим

капіталом підприємств в контексті забезпечення 

їх сталого розвитку / С. М. Ілляшенко, Є. О. 

Голишева // Сталий розвиток та екологічна 

безпека: теорія, методологія, практика : 

монографія ; за наук. ред. д.е.н., проф. Є. В. 

Хлобистова / ДУ «ІЕПСР НАН України», 

ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – 

Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2011. – Т. 2. – С. 

258-264. 

Illiashenko, S.M., & Holysheva, Ye.O. (2011). 
Upravlinnia spozhyvchym kapitalom pidpryiemstv v 

konteksti zabezpechennia yikh staloho rozvytku 

[Management of customer capital management of 

enterprises in the context of ensuring their sustainable 
development]. Stalyi rozvytok ta ekolohichna bezpeka: 

teoriia, metodolohiia, praktyka – Sustainable 

development and ecological safety of society: theory, 
methodology, practice (Vols. 2), (pp. 258-264). 

Simferopol: VD «ARIAL» [in Ukrainian]. 

Редактори (без автора) 

Маркетинг: бакалаврський курс : підручник / за 

заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: 

ВТД «Університетська книга», 2009. – 1134 с. 

Illiashenko, S.M. (Eds.). (2009). Marketynh: 
bakalavrskyi kurs [Marketing: bachelor course]. 

Sumy: VTD «Universytetska knyha» [in Ukrainian]. 

Автор і перекладач 

Халлиган, Б. Маркетинг в Интернете: как

привлечь клиентов с помощью Google, 

социальных сетей и блогов / Б. Халлиган, Дж. 

Шах; пер. с англ. Н. Коневская. – М. : 

Диалектика, 2010. – 256 с. 

Halligan, B., & Shah, Dh. (2010). Marketinh v 
Internete: kak privlech klientov s pomoshchiu Google, 

socialnyh setei i blohov [Inbound Marketing: Get 

Found Using Google, Social Media, and Blogs]. (N. 
Konevskaia, Trans). Moscow: Dialektika [in Russian]. 

Редактор і автор 

Шипуліна, Ю. С. Застосування інструментів

Web-маркетингу для просування освітніх послуг 

у мережі Internet / Ю. С. Шипуліна // Інновації і 

маркетинг – рушійні сили економічного 

розвитку; за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – 

Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2012. – С. 99-108.  

Shypulina, Yu.S. (2012). Zastosuvannia instrumentiv 

Web-marketynhu dlia prosuvannia osvitnikh posluh u 
merezhi Internet [The use of Web-marketing tool to 

promote educational services in the Internet]. 

Innovatsii i marketynh – rushiini syly ekonomichnoho 

rozvytku - Innovation and marketing as a driving force 
of economic development. S.M. Illiashenko (Ed.). 

Sumy: TOV «TD «Papirus» [in Ukrainian].  

Без автора 

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 

Для всіх видань, крім першого 

Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер,

К. Л. Келлер. – 12-е вид., переробл. і доп. – 

СПб. : Пітер, 2007. – 816 с. 

Kotler, F., & Keller, K.L. (2007). Marketynh 

menedzhment [Marketing management] (12nd ed., 

rev.). Saint Petersburg: Piter [in Ukrainian]. 

Якщо праці одного і того ж року, того ж автора 

McLuhan, M. (1970a). Culture is our business. New York, NY: McGraw-Hill. 

McLuhan, M. (1970b). From cliché to archetype. New York, NY: Viking Press. 



Періодичні видання (журнали, збірники наукових праць, 

матеріали конференцій) 

Автор. (Дата публікації). Назва статті транслітерована [Назва статті 

англійською мовою]. Назва періодичного видання транслітерована – Назва 

періодичного видання англійською мовою, Том (Випуск), Сторінка(и). 

Список літератури References 

Один автор 

Августин, Р. Р. Економічний персоналізм 
митрополита Андрея Шептицького / Р. Р. 
Августин // Науковий вісник НЛТУ 
України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 385-393.

Avhustyn, R. R. (2013). Ekonomichnyi personalizm 
mytropolyta Andreia Sheptytskoho [Economic 
personalism of Metropolitan Andrey Sheptytsky]. 
Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of 
NLTU of Ukraine, 23.4, 385-393 [in Ukrainian].

Два автора 

Івашків, Т. С. Економічні погляди 
митрополита А. Шептицького / Т. С. 
Івашків, Л. Б. Федик // Науково-
інформаційний вісник Івано-Франківського 
університету права імені Короля Данила 
Галицького. – 2015. – № 12. – С. 275-281.

Ivashkiv, T. S. (2015). Ekonomichni poglyady my-
tropolyta A. Sheptytskoho [Economic views of 
Metropolitan A. Sheptytsky]. Naukovo-informatsiinyi 
visnyk «Ekonomika» –Scientific-Information Bulletin 
"Economics", 12, 275-281 [inUkrainian].

Якщо більше шести авторів, сьомий та наступні автори позначаються «et al.» 

Стаття-онлайн 

Грищенко, О. Ф. Дослідження сутності 
проблеми: місце та роль в процесі 

розроблення та прийняття маркетингових 

інноваційних рішень / О. Ф. Грищенко // 

Ефективна економіка. – 2012. – № 7. – 
Режим доступу : http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1289

Hryshchenko, O.F. (2012). Doslidzhennia sutnosti 
problemy: mistse ta rol v protsesi rozroblennia ta pryiniattia 

marketynhovykh innovatsiinykh rishen [Investigation of the 

problem: place and role in the development and adoption of 
innovative marketing solutions]. Efektyvna ekonomika – 

Effective economy, 7. Retrieved from http://www.economy. 

nayka.com.ua/?op=1&z=1289&p=1 [in Ukrainian]. 

Матеріали конференції 

Ілляшенко, С. М. Маркетинг знань: роль і

завдання / С. М. Ілляшенко // Тези 

доповідей VI Міжнародної науково-

практичної конференції «Маркетинг 

інновацій і інновації в маркетингу» (27-29 

вересня 2012 року). – Суми : ТОВ «ДД 

«Папірус», 2012. – С. 102-104.

Illiashenko, S.M. (2012). Marketynh znan: rol i zavdannia 

[Marketing of knowledge: the role and tasks]. Proceedings 

from MIIM '12: VI Mizhnarodna naukovo-praktychna 

konferentsiia «Marketynh innovatsii i innovatsii v 
marketynhu» – The Sixth International Scientific and 

Practical Conference «Marketing of Innovations and 

Innovations in Marketing». (pp. 109-111). Sumy: TOV 
«DD «Papirus» [in Ukrainian]. 

Стаття в збірнику 

Ілляшенко, С. М. Роль web-культуры в

формировании устойчивого развития 

организации / С. М. Ілляшенко, Ю. С. 

Шипуліна // Економічні проблеми сталого 

розвитку: Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 

пам’яті проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 

24-26 квітня  2013 р.): у 4 т. / за заг. ред. О.

В. Прокопенко. – Суми : Сумський 

державний університет, 2013. – Т. 1. – С. 

109-111. 

Illiashenko, S.M., & Shypulina, Yu.S. (2013). Rol web-

kultury v formirovanii ustoichivoho razvitiia orhanizatsii 
[The role of web-culture in shaping the sustainable 

development of the organization]. O.V. Prokopenko (Eds.), 

Ekonomichni problemy staloho rozvytku – Economical 
Problems of Sustainable Development: Proceedings of the 

International Scientific and Practical Conference dedicated 

to the memory of prof. Balatskii O.F. (Vols. 1), (pp. 109-

111). Sumy: SumSU [in Ukrainian]. 



Електронні ресурс 

Автор. (Дата публікації). Назва матеріалу транслітерована [Назва матеріалу 

англійською мовою]. Джерело – Джерело англійською мовою. Retrieved from 

адреса сайту. 

Список літератури References 
Періодичне видання 

Перерва, П. Г. Синергетичний ефект 

бенчмаркінгу конкурентних переваг 

[Електронний ресурс] / П. Г. Перерва, Н. П. 

Ткачова // Маркетинг і менеджмент 

інновацій. – 2011. – Т. 1, № 4. – С. 55-66. – 

Режим доступу: 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/ 

mmi2011_4_1_55_66.pdf. 

Pererva, P.H., & Tkachova, N.P. (2011). 

Synerhetychnyi efekt benchmarkinhu konkurentnykh 

perevah [Synergetic effect of benchmarking of 
competitive advantages]. Marketynh i menedzhment 

innovatsii – Marketing and Management of 

Innovations, 4 (1), 55-66. Retrieved from 
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/ 

mmi2011_4_1_55_66.pdf [in Ukrainian]. 

Книга 
Науменкова, С. В. Система регулювання ринків 
фінансових послуг зарубіжних країн : навч. посіб. 
[Електронний ресурс] / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. 
– К. : УБС НБУ. – 2010. – 170 с. – Режим доступу: http://
www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70699

Naumenkova, S. V. & Mishchenko, V. I. (2010). Systemy 
rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh zarubizhnykh krain 
[System of regulation of financial services markets of foreign 
countries]. Kyiv: Universytet bankivskoi spravy NBU. Retrieved 
from http://www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=70699 
[in Ukrainian]

Без автора 

Сайт 

Сайт журналу «Маркетинг і менеджмент 

інновацій» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/. 

Sait zhurnalu «Marketynh i menedzhment innovatsii» 

[Site of journal «Marketing and Management of 
Innovation»]. mmi.fem.sumdu.edu.ua. Retrieved from 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ [in Ukrainian]. 

Не вказана дата публікації 

Закон України «Про інноваційну діяльність» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=40-15. 

Zakon Ukrainy «Pro innovatsiinu diialnist» [The Law 
of Ukraine «On the innovative activity»]. (n.d.). 

zakon.rada.gov.ua. Retrieved from 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=40-15 [in Ukrainian]. 

Соціальний звіт Мінсоцполітики за 2016 рік 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.msp.gov.ua/timeline/Socialni-zviti.html.

Sotsialnyi zvit Minsotspolityky za 2016 rik [Social Report 2016 of 
the Ministry of Social Policy]. (2017). msp.gov.ua. Retrieved from 
www.msp.gov.ua/timeline/Socialni-zviti.html [in Ukrainian].



Автореферати дисертацій та дисертації 

Список літератури References 
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

Платонов О. І. Економічна безпека 
транспортних підприємств у мультимодальних 
перевезеннях вантажів : автореф. дис. ... канд. 
екон. наук : 08.00.04 / Платонов Олег 
Ісаакович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - 
Київ, 2016. - 24 с. 

Platonov, O. I. (2016). Ekonomichna bezpeka 
transportnykh pidpryiemstv u multymodalnykh 
perevezen-niakh vantazhiv [Economic security of 
transport enterprises in multimodal transportation 
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