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Зазначений новий стандарт набув чинності 01.07.2016. Він установлює види 

бібліографічних посилань, що є частиною довідкового апарата документа та наводяться у 

формі бібліографічного запису, а також визначає правила та особливості складання і 

розміщення відповідних записів. Поширюється дія стандарту на бібліографічні посилання 

в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.  

Стандарт не замінює ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT). Однак він дозволяє значно спростити 

укладання переліків посилань.   

Ці оновлені вимоги ВД «Академперіодика» НАН України розроблені на його основі 

з використанням переважно варіанта для укладання первинних позатекстових посилань у 

повній формі. Відповідно до п. 5.4.5 вказаного стандарту: «Позатекстове бібліографічне 

посилання пов’язують із фрагментом тексту документа, до якого воно належить, за допомогою 

знаків виноски, які або виносять на верхню лінію шрифту після відповідного тексту та 

перед позатекстовим посиланням, або складають в одну лінію зі шрифтом основного 

тексту (у квадратних дужках у тексті та без дужок перед позатекстовим посиланням)».  

Важливою новацією є пункт 4.9.1: «У бібліографічних посиланнях на складник 

документа у формі аналітичного бібліографічного опису розділовий знак «дві навскісні 

риски» («//») можна замінювати крапкою, а відомості про документ (його назву), в якому 

розміщено складник, виділяти шрифтом (наприклад, курсивом)».  

Об’єктами посилання можуть бути всі види опублікованих чи неопублікованих 

документів або їхні складники на будь-яких носіях інформації (п. 4.2).  

Відомості про документ, опублікований іншою мовою, ніж мова основного тексту, у 

бібліографічних посиланнях незалежно від їх типу (позатекстове, підрядкове, 

внутрішньотекстове) наводять мовою оригіналу. 2  
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Незалежно від кількості авторів у підрядковому бібліографічному посиланні 

(посторінкових примітках)  
за умови, що в основному тексті на цій сторінці написано: «У статті Я. С. Яцківа, А. І. Радченко 

«Про ефективність видання наукових журналів в Україні» ¹ 

опис можна подати в такому вигляді (п. 4.9 вказаного стандарту):  

¹ Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 62–67.  

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ 

 

Відповідно до п. 7.4 вказаного стандарту, «Бібліографічне посилання складають як 

на електронні ресурси загалом (електронні документи, бази даних, портали чи сайти, веб-

сторінки, форуми тощо), так і на їхні складники (розділи та частини електронних 

документів, порталів чи сайтів; публікації в електронних серіальних документах, 

повідомлення на форумах тощо) згідно з загальними правилами...»  

При цьому п. 7.4.4.3.3: «Довгу електронну адресу можна переносити на наступний 

рядок. У цьому разі останнім у першому рядку має бути знак «навскісна риска» («/»)».  
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за умови, що в тексті наведено бібліогрфічні відомості, які дозволяють документ 

ідентифікувати (його назву і прізвища авторів, рік випуску) (п. 5.3.6):  
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