
Оформлення REFERENCES 

 

Блок REFERENCES наводиться після списку використаних джерел із 

метою активного включення публікацій в обіг наукової інформації та їх 

коректного індексування наукометричними системами. Задля цього поряд із 

повторенням позицій списку джерел, наведених латиницею, подається список 

кириличних джерел у транслітерованому вигляді, а також цитування мають 

бути оформленні за міжнародними стандартами. 

Список джерел у блоці REFERENCES оформлюється відповідно до 

міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style). 

Українська транслітерація (Паспортна КМУ 2010): 

(http://www.slovnyk.ua/services/translit.php). 

Російська транслітерація: 

(http://ru.translit.net/?account=zagranpasport). 

 

ВАЖЛИВО: 

Позначки «//», «/», «–» , « ; », «’’  „») в транслітерованому описі не 

використовуються.  

Не допускається заміняти латинські літери кириличними. 

В кінці опису джерела зазначаємо [in Ukrainian] або [in Russian]. 

Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до 

офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN (можна 

перевірити на сайті журналу або в науковій онлайн-базі (elibrary.ru, 

sciencedirect.com, «Наукова періодика України» та ін.). 
 

У списку "References" необхідно до джерел обов'язково додавати DOI 

(digital object identifier) – цифровий ідентифікатор об’єкта, якщо він 

присвоєний цитованому джерелу. 

Приклад: Zhang, Z., & Zhu, D. (2008) Experimental research on the localized 

electrochemical micro-machining. Russian Journal of Electrochemistry,  vol. 44, no. 

8, 926-930. doi: 10.1134/S1023193508080077. 

Перевірити наявність DOI можна через будь-яку пошукову систему. 
 

Детальніше ознайомитися із вимогами щодо оформлення REFERENCES і 

прикладами оформлення джерел APA Citation Style можна за посиланнями:  

http://nbuv.gov.ua/node/929,  

http://ub.nbuv.gov.ua/uk/for_authors,  

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201310_artilces_field_dop

mat_files/recomend_rus.pdf,  

http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201503_basicpage_files_

mat/journal_memory.pdf. 

http://nbuv.gov.ua/node/929
http://ub.nbuv.gov.ua/uk/for_authors
http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201310_artilces_field_dopmat_files/recomend_rus.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201310_artilces_field_dopmat_files/recomend_rus.pdf
http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201503_basicpage_files_mat/journal_memory.pdf
http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201503_basicpage_files_mat/journal_memory.pdf


ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ REFERENCES 

 

КНИГИ 

Прізвище, І.П. (рік). Назва книжки транслітом курсивом [Назва 

англійською мовою] (версія (номер) видання). Місто видавництва: Назва 

видавництва. [in Ukrainian] або [in Russian]. 

 

Приклад 

Один автор 

Iliashenko, S.N. (2006). Marketinh v primerakh i zadachakh [Marketing in 

examples and problems]. Sumy: SumSU [in Russian]. 

 

Два – шість авторів 

Melnik, L.H., & Karintseva, A.I. (2002). Ekonomika predpriiatiia [Economics 

of enterprise]. Sumi: Universitetskaia kniha [in Russian]. 

Melnik, L.H., Iliashenko, S.N., & Kasianenko, V.A. (2004). Ekonomika 

informatsii i informatsionnye sistemy predpriiatiia [Economics of information and 

information systems of enterprise]. Sumy: Universitetskaia kniha [in Russian]. 

 

Якщо більше шести авторів, сьомий і наступні автори 

позначаються et al. 

 

Без автора  

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

Merriam-Webster. 

 

Редактори 

Maltseva, A. (Eds.). (2006). Marketing: strategies, which win. Kyiv: ID 

«Maksimum». 

Ansoff, I. (1989). Stratehicheskoe upravlenie [Strategic management]. 

L.I. Evenko (Ed.). Moscow: Ekonomika [in Russian]. 
 

Автор і перекладач 
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]. 



СТАТТЯ 

Прізвище, І.П. (рік). Назва статті транслітом [Назва англійською мовою]. 

Назва періодичного видання транслітом або офіційна назва видання анг. 

мовою, Том (Випуск), Сторінки. [in Ukrainian] або [in Russian]. 

 

Приклад 

Один автор 

Iliashenko, S.N. (2013). Primenenie metodov i instrumentov marketinha v 

upravlenii znaniiami [Application of methods and instruments of marketing in 

management of knowledge]. Marketing and Management of Innovations, 2, 13-23 [in 

Russian]. 

 

Два – шість авторів 

Olefirenko, O.M., & Karpishchenko, M.Yu. (2011). Problemy teorii i praktiki 

brendinha territorii na primere kontseptsii formirovaniia brenda Sumskoi oblasti 

[Problems of the theory and practice of territories branding on the example of the 

concept of formation of a brand of Sumy region]. Bibliotekoznavstvo. 

Dokumentoznavstvo. Informolohiia, 4(1), 30-40 [in Russian].  

Якщо  більше  шести авторів, сьомий і наступні  автори 

позначаються  et al. 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

Прізвище, І.П. (рік). Назва тез транслітом [Назва англійською мовою]. 

Назва і дата конференції анг. мовою. (сторінки). Місто видання: Назва 

видавництва. [in Ukrainian] або [in Russian]. 

 

Приклад 

Sihida, L.A. (2012). Issledovanie osobennostei marketinhovykh kanalov 

prodvizheniia innovatsionnoi produktsii kak osnovy effektivnoho funktsionirovaniia 

predpriiatii v usloviiakh transformatsii ekonomiki [Research of features of marketing 

channels of innovative production advance as bases of enterprises effective 

functioning in the conditions of economy transformation]. Proceedings from The 

theory and practice of transformational processes in economy of regions, branches 

and enterprises '12: II Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentsiia (29 

iiunia 2012 hoda) – 2nd International Scientific and Practical Conference. (pp. 139-

145). Kursk: Delovaia polihrafiia [in Russian]. 



ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС 

Прізвище, І.П. (рік). Назва транслітом [Назва англійською мовою]. 

Джерело транслітом або анг мовою. Retrieved from вказати електронне 

посилання 

 

Приклад 

Стаття 

Iliashenko, S.N. (2006). Marketinh v primerakh i zadachakh [Marketing in 

examples and tasks]. Marketing and Management of Innovations. 2, 13-23 Retrieved 

from ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/k425253.doc [in Russian]. 

 

Без автора. Не вказана дата публікації 

Federalnyi zakon «O reklame» [Federal Law «On Advertising»]. (n.d.). 

base.garant.ru. Retrieved from http://base.garant.ru/12145525/ [in Russian]. 

 

Сайт видання 

Australian Psychological Society. (2010). Bushfire resources: Psychological 

preparedness and recovery. Retrieved from http://www.psychology.org.au/bushfires/ 

 

ДИСЕРТАЦІЯ, АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ 

Назва дисертації або (1) опускається, в цьому випадку в круглих дужках 

вказується спеціальність, або (2) перекладається (обидва варіанти тільки для 

робіт на кирилиці). Обов’язкові елементи: PhD dissertation, Extended abstract of 

PhD dissertation, Master’s thesis. Краще посилатись на повний текст дисертації, 

а не на автореферат. Описи можна перевірити у каталогах дисертацій 

http://diss.rsl.ru або http://search.proquest.com/. 

 

Приклад 

Прізвище, І.П. (рік). Назва дисертації транслітом [Назва дисертації 

англійською мовою]. Doctoral dissertation або master’s thesis. Retrieved from 

вказати електронне посилання або Місто: Видавництво. 

 

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

Popova, I.V. (2007). Pozitsionirovanie munitsipalnoho obrazovaniia na osnove 

otsenki eho privlekatelnosti: na primere h. Vladivostoka [Municipality positioning 

on the basis of an assessment of its appeal: on the example of Vladivostok]. 

Extended abstract of candidate’s thesis. Vladivostok [in Russian]. 

 

http://base.garant.ru/12145525/
http://search.proquest.com/


Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора наук 

Sachuk, T.V. (2006). Territorialnyi marketinh kak faktor rehionalnoho 

upravleniia (na primere Respubliki Kareliia) [Territorial marketing as a factor of 

regional government (on the example of the Republic of Karelia)]. Extended 

abstract of Doctor’s thesis. Saint Petersburg [in Russian]. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

Popova, I.V. (2007). Pozitsionirovanie munitsipalnoho obrazovaniia na osnove 

otsenki eho privlekatelnosti: na primere h. Vladivostoka [Municipality positioning 

on the basis of an assessment of its appeal: on the example of Vladivostok]. 

Candidate’s thesis. Vladivostok [in Russian]. 

 

ЗАКОНОДАВЧІ ТА  НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ. СТАНДАРТИ 

Законодавчі та  нормативні документи. 

Federalnyi zakon Rossiiskoi Federatsii ot 21 iiulia 2011h. № 254-FZ «O 

vnesenii izmenenii v Federalnyi zakon «O nauke i hosudarstvennoi nauchno-

tekhnicheskoi politike» [The federal law of the Russian Federation of July 21, 

2011 N 254- FZ «About modification of the Federal law «On science and the 

state scientific and technical policy»]. (2011, 26 July). Rossiiskaia hazeta – Russian 

Newspaper, 5537 [in Russian]. 

Стандарти  

Sistemy menedzhmenta kachestva. Osnovnye polozheniia i slovar [Quality 

management system. Fundamentals and vocabulary]. (2008). HOST R ISO 9000-

2008 from 18th December 2008. Moscow: Standartinform Rossiiskoi Federatsii [in 

Russian]. 

 



Написання обов'язкових елементів оформлення списку літератури 

англійською мовою 

 

Тези  доповідей Abstracts of Papers 

Матеріали конференції (симпозіуму, 

з'їзду, семінару) 

Proceedings of the Conference 

(Symposium, Сongress, Seminar) 

Дис. ... канд. наук Candidate’s thesis 

Дис. ... д-ра наук Doctor’s thesis 

Автореф. дис. ... канд. наук Extended abstract of candidate’s thesis 

Автореф. дис. ... д-ра наук Extended abstract of Doctor’s thesis 

 

 

Написання загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою 

 
Вип. issue 
Стаття article 
Том = Т. Vol. 
Серія = Сер. ser. 
Частина = Ч. part 
Розділ chapter  = сh. 
И др. еt al. 
Без року публікації  No date = n.d. 
Без місця публікації   N.p. 
Спец. випуск (розділ) special issue (section) 

 

 


