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НАЗВА СТАТТІ (українською мовою) 

Анотація українською мовою (до 600–800 знаків з пробілами). 

Ключові слова українською мовою (від 5 до 8). 

 

Текст статті 
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
дана стаття; 

формулювання мети статті (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямі. 
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Статті оформлюються за науковим стилем Harvard Referencing style. 

Втім, з урахуванням вимог наукометричних баз Scopus і Web of Science, 

вихідні дані архівних і музейних джерел включаються не до загального 

списку використаних матеріалів, а до підрядкових посилань в кінці сторінки 

та оформлюються відповідно до ДСТУ 8302:2015 “Інформація та 

документація. Бібліографічне Посилання. Загальні положення та правила 

складання” К.: УкрНДНЦ, 2016. С. 13–15. 

 

Наприклад: 

 

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА: 
Підрядкове посилання у кінці сторінки 

(у тексті нумерацію посилань застосовувати наскрізну): 

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (далі – ЦДАВО України). Ф. 3959. Оп. 2. Спр. 12 (назва документу зі 

справи). Арк. 25. 

2. ЦДАВО України. Ф. 3959. Оп. 2. Спр. 12 (назва документу зі 

справи). Арк. 27. 

3. Державний Архів Львівської області (далі – ДАЛО). Ф. 3. Оп. 1. 

Спр. 70 (назва документу зі справи). Арк. 30. 

4. ДАЛО. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 70 (назва документу зі справи). Арк. 32. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 

(в алфавітному порядку та їх посилання в тексті) 

Наприклад: 

Державний документ: 

Посилання в тексті:  

(Аналітична доповідь. 2018, с. 159). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 1): 

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до 

Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 

2018 році”. (2018). Київ: НІСД, 1316 с. 

Електронні ресурси (без автора): 

Посилання в тексті: 

(В Міністерстві оборони України буде створено Раду волонтерів. 2014). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 4): 

В Міністерстві оборони України буде створено Раду волонтерів. (2014). 

URL: https://www.mil.gov.ua/news/2014/10/02/v-ministerstvi-oboroni-ukraini-

bude-stvoreno-radu-volonteriv-general-polkovnik-valerij-geletej [дата зверн.: 

11.11.2020]. 

Електронні ресурси (з автором): 

Посилання в тексті: 



(Матяш, М. 2017). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 12): 

Матяш, М. (2017). Одним із найбільш значущих результатів Революції 

Гідності стало виникнення волонтерського руху. Укрінформ, 14 жовтня 

2017 року. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324579-ukrainske-

volonterstvo-avise-unikalnee-jomu-zavdacuemo-suverenitetom.html [дата зверн.: 

11.11.2020]. 

Кандидатська дисертація: 

Посилання в тексті: 

(Вашкович, В. В. 2018, с. 140). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 5): 

Вашкович, В. В. (2018). Купецтво Харківської губернії (друга половина 

XIX – початок XX ст.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. 

Харків, 220 с. 

Автореферат дисертації: 

Посилання в тексті: 

(Волониць, В. С. 2007, с. 15). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 6): 

Волониць, В. С. (2007). Торговельно-комерційна діяльність греків-

купців в Україні (середина XVII – ХІХ ст.) (автореф. дис. … канд. іст. наук: 

спец. 07.00.01 – Історія України). Донецьк, 20 с. 

Стаття в журналі з DOI: 

Посилання в тексті: 

(Новікова, В. Г. 2019, с. 39). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 13): 

Новікова, В. Г. (2019). Місце та роль жінок у волонтерському русі в 

період проведення АТО (2014–2018). Воєнно-історичний вісник. № 2 (32), 

с. 38–50. DOI:http:dx.doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-38-50. 

Стаття в журналі без DOI: 

Посилання в тексті: 

(Гозуватенко, С. П. 2015, с. 68). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 8): 

Гозуватенко, С. П. (2015). Постать генерала Михайла Омелянович-

Павленка за оцінками його сучасників. Воєнно-історичний вісник. № 1 (15), 

с. 64–71. 

Матеріали конференцій: 

Посилання в тексті: 

(Пастернак, О. Д. 2020, с. 104–105). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324579-ukrainske-volonterstvo-avise-unikalnee-jomu-zavdacuemo-suverenitetom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2324579-ukrainske-volonterstvo-avise-unikalnee-jomu-zavdacuemo-suverenitetom.html


В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 14): 

Пастернак, О. Д. (2020). Трагедія Бабиного Яру у фокусі музейних 

джерел. Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: 

Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 

Україна, 27 листопада 2020 р. Київ: НУОУ, с. 104–105. 

Закон України: 

Посилання в тексті: 

(Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської 

діяльності. 2015). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 15): 

Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської 

діяльності: Закон України від 05.03.2015 р. № 246-VIIІ. (2015). Відомості 

Верховної Ради України. № 22. Ст. 146. 

КНИГИ: 

Один автор: 

Посилання в тексті: 

(Грицюк, В. М. 2010, с. 60). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 10): 

Грицюк, В. М. (2010). Стратегічні та фронтові операції Великої 

Вітчизняної війни на території України. Київ: НАН України. Інститут історії 

України, 150 с. 

Два автори: 

Посилання в тексті: 

(Вєдєнєєв, Д. В. & Биструхін, Г. С. 2006, с. 24). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 7): 

Вєдєнєєв, Д. В. & Биструхін, Г. С. (2006). Меч і тризуб. Розвідка і 

контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920–1945). Київ: 

Ґенеза, 408 с. 

Від трьох до шести авторів: 

Посилання в тексті: 

(Шуст, Р. М., Крижанівський, А. Л., Целуйко, О. П., Швець, В. Є., 

Вовчак, О. Д. & Комаринська, З. М. 2011, с. 125). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 23): 

Шуст, Р. М., Крижанівський, А. Л., Целуйко, О. П., Швець, В. Є., 

Вовчак, О. Д. & Комаринська, З. М. (2011). Гроші України. Київ: УБС НБУ; 

Харків: ТОВ «Видавництво “Фоліо”», 502 с. 

Багатотомне видання: 

Посилання в тексті: 



(Смолій, В. А. (ред.). 2011, с. 244). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 17): 

Смолій, В. А. (ред.). (2011). Економічна історія України: Історико-

економічне дослідження (в 2 т., Т.1). Київ: Ніка-Центр, 696 c. 

Редактор (без автора): 

Посилання в тексті: 

(Станко, В. Н. (голов. ред.). 2002, с. 315). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 18): 

Станко, В. Н. (голов. ред.). (2002). Історія Одеси. Одеса, 560 с. 

Редактор і керівник авторського колективу: 

Посилання в тексті: 

(Сиротенко, А. М. (за заг. ред.). 2020, с. 120). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 19): 

Сиротенко, А. М. (за заг. ред.). (2020). Воєнні аспекти протидії 

“гібридній” агресії: досвід України: монографія. Колектив авторів. К.: НУОУ 

ім. Івана Черняховського, 176 с. 

Без автора (або ред. колегія): 

Посилання в тексті: 

(Смолій, В. А. (ред.). 2011, с. 318). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 16): 

Смолій, В. А. (ред.). (2011). Нариси історії української революції 1917 –

1921 років (кн. 1). Київ: НВП «Видавництво “Наукова думка”» НАН України, 

390 с. 

Упорядники: 

Посилання в тексті: 

(Голько, О., Тучак, О. & Халак, Н. (упоряд.). 2014, с. 78). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 9): 

Голько, О., Тучак, О. & Халак, Н. (упоряд.). (2014). Українські жертви 

Волині 1938 – 1944 pp. у картах і таблицях. Володимир-Волинський район. 

Львів, 96 с. 

Автор і перекладач: 

Посилання в тексті: 

(Зомбарт, В. 2003, с. 68). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 11): 

Зомбарт, В. (2003). Евреи и хозяйственная жизнь: авториз. перевод с 

немецкого Г. Гросман (ред. пер.). Київ: МАУП, 229 с. 

Перевидання: 



Посилання в тексті: 

(Бойко, О. Д. 2014, с. 125–127). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 2): 

Бойко, О. Д. (2014). Історія України: Навчальний посібник (5-е вид., 

доп.). Київ: Академвидав, 720 с. 

Частина книги: 

Посилання в тексті: 

(Шевченко, В. В. 2011, с. 630). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 22): 

Шевченко, В. В. (2011). Розвиток галузей промисловості. 

(Ред. В. А. Смолій). Економічна історія України: Історико-економічне 

дослідження (в 2 т. Т. 1). Київ: Ніка-Центр, с. 626–632. 

Стаття в збірнику наукових праць (один автор): 

Посилання в тексті: 

(Боровой, С. Я. 1982, с. 162). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 3): 

Боровой, С. Я. (1982). Особливості формування населення міст 

Південної України в дореформений період. Історія народного господарства 

та економічної думки Української РСР. № 16, c. 63–68. 

Стаття в збірнику наукових праць (двох і більше авторів): 

Посилання в тексті: 

(Шамрай, В. О. & Ольховський, М. А. 2015, с. 141). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 20): 

Шамрай, В. О. & Ольховський, М. А. (2015). Сучасний стан офіційного 

визнання волонтерської діяльності в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, 

фінанси, право. № 4 (81), с. 139–144. 

 

Посилання в тексті: 

(Shchipanskiy, P., Savchenko, V., Martyniuk, O. & Kostiuk, I. 2020, 

рр. 1302–1308). 

В списку використаних джерел і літератури (див. у References 

позицію 21): 

Shchipanskiy, P., Savchenko, V., Martyniuk, O. & Kostiuk, I. (2020). Air 

defense planning from an impact of a group of unmanned aerial vehicles based on 

multi-agent modeling. International Journal of Emerging Trends in Engineering 

Research. Vol. 8. No. 4. рр. 1302–1308. 

 

REFERENCES 
(Транслітерований латиницею список використаних джерел і літератури у 

тому порядку, що й в основному списку). 



 

В квадратних дужках додається переклад назви книги чи статті 

англійською мовою. Вказується також мова оригіналу, наприклад: 

[in Ukrainian]; [in English], а не країну походження публікації [in USA]; або 

[in English] чи [in French], а не [in Canada]. Увага! Для видань, які мають 

офіційну назву англійською, наводиться саме вона. 

Тексти українською мовою транслітеруються згідно з Постановою 

Кабміну України від 27.01.2010 № 55 “Про впорядкування транслітерації 

українського алфавіту латиницею” (https://slovnyk.ua/translit.php). 

Тексти російською мовою – за системою Держдепартаменту США 

(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html). 
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