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Класифікаційні індекси та 

коди

УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ (УДК)

РУБРИКАТОР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(ДРНТІ)

JEL CLASSIFICATION

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

АВТОРСЬКИЙ ЗНАК



 Відповідно до ДСТУ 4861:2007 «ІНФОРМАЦІЯ ТА

ДОКУМЕНТАЦІЯ. ВИДАННЯ: ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ»

вихідні відомості видання повинні містити

«Шифр зберігання видання», який складається із класифікацінйих

індексів видання:

• УДК

• авторського знаку.

 Шифр зберігання видання розміщують у верхньому лівому куті

звороту титульного аркуша

УДК 
(Універсальна десяткова класифікація)

Класифікаційний індекс – умовне позначення (літера і/або цифри), що

присвоюється класифікаційному діленню. Класифікаційне ділення – це

структурний елемент класифікаційної таблиці, що складається з

класифікаційного індексу, його формулювання, методичних вказівок та

посилально-довідкового апарата.



УДК — це міжнародна система 

класифікації, що об'єднує всі галузі 

знань в єдиній універсальній 

структурі. Власником міжнародної 

еталонної версії таблиць УДК є 

Консорціум УДК (УДКК) (м. Гааґа, 

Нідерланди).

Універса́льна десятко́ва

класифіка́ція (УДК) — бібліотечна

класифікація документів, широко

використовується у всьому світі для

систематизації творів науки,

літератури і мистецтва, періодичного

друку, різних видів документів і

організації картотек.



Сер Френсіс Бекон (1561-1626) – англійський політик, державний діяч,
вчений, філософ, есеїст. У основу класифікації наук поклав три різні
здібності людини: пам’ять, уявута розум. Відповідно всі знання
поділялись на 3 частини: Філософія – результат діяльності розуму або
науки; Поезія - продукт уяви; Історія – продукт пам’яті.

Мелвіл Дьюї (1851-1931) – американський бібліотекар та
бібліограф. У 1876 році запропонував систематизвати бібліотечні
фонди на основі десяткової класифікації ідей і понять.

Бельгійські бібліографи - Поль Отле та Анрі Лафонтен - вперше
оприлюднили Універсальну десяткову класифікацію.

Універсальна десяткова класифікація розроблена

Міжнародним бібліографічним інститутом

у 1895-1905 рр.

на основі «Десяткової класифікації» американського

бібліотекаря Дьюї, яку широко використовують у

всьому світі.



В основі структури УДК —

принцип десяткових дробів.

Для позначення рубрик

застосовують арабські

цифри, зрозумілі в усіх

країнах, що робить УДК

загальнодоступною

міжнародною системою.

Десятковий принцип

структури дає змогу

безмежно розширювати її за

допомогою приєднання

нових цифрових позначень

до існуючих, не змінюючи

системи загалом.



Незважаючи на те, що індекс УДК інколи вважаються лише
«бібліотечним» кодом, він має більш широке коло використання: він
повинен максимально точно відобразити зміст видання та
забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в
Україні, а й у світі.

• Індекс УДК визначають для:

• підручників, навчальних посібників, монографій;

• продовжуваних видань;

• статей в наукових періодичних виданнях;

• авторефератів дисертацій.

Відповідно до ДСТУ 7152:2010 «ВИДАННЯ. ОФОРМЛЕННЯ 
ПУБЛІКАЦІЙ У ЖУРНАЛАХ І ЗБІРНИКАХ» наукова публікація 
повинна містити класифікаційний індекс УДК.

• Індекси УДК для наукової публікації визначаються не за її
назвою, а за змістом (основною темою). Тут стануть у нагоді
анотації до статей, а також ключові слова.



Індексування документів

(онлайн-форма)

https://library.kubg.edu.ua/poslygy-ta-servis/indeksuvannia-za-udk-bbk.html





29 березня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від

22.03.2017 № 177

«Про припинення використання в Україні Бібліотечно-

бібліографічної класифікації (ББК) та впровадження

Універсальної десяткової класифікації (УДК)»

ЗВЕРНІТЬ 

УВАГУ!ББК



РУБРИКАТОР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ    (ДРНТІ)

Національний класифікатор "Рубрикатор науково-технічної

інформації" (Рубрикатор НТІ) призначений для стандартизації та

єдиної тематичної систематизації описування стану науково-

технічної інформації за видами економічної діяльності. Рубрикатор

НТІ являє собою ієрархічну класифікаційну систему з універсальним

тематичним охопленням всього універсуму знань, що стосується

сучасного стану науки, техніки, економіки.





JEL CLASSIFICATION

Тематичний класифікатор Journal of Economic Literature (JEL) –

Класифікатор, розроблений JEL та представлений на сайті

Американської економічної асоціації, є всесвітньо визнаною

системою кодів для визначення тематики публікацій з економіки.





Авторський знак — один з основних елементів вихідних відомостей
друкованого видання, введений відомим фахівцем бібліотечної справи
Любов'ю Хавкіною у 1916 році.

Складається з букви та двох цифр. Літера — перша літера прізвища
автора або назви книги. Цифри визначаються за спеціальними
авторськими таблицями, у яких кожній послідовності з декількох
перших літер прізвища автора чи назви книги (якщо авторами книги є
більш ніж три людини, або авторів немає) відповідає двозначне число.

Розташування авторського знаку в друкованому виданні в Україні
визначає ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання.
Вихідні відомості».

Для книжкових видань це — верхній лівий кут обороту титульного
листа — відразу під індексом УДК, а також у лівій частині макету
анотованої за каталогом картки навпроти другого рядка
бібліографічного опису.

Авторський знак





для 

кирилиці

для 

латиниці



DOI (Digital Object Identifier)

DOI (Digital Object Identifier) – це вбудоване
посилання, код, який дозволяє віднайти
будь-яку публікацію на будь-якому ресурсі
незалежно від мови первинного посилання.
Воно чітко вказує на розташування статті у
мережі Інтернет, забезпечує постійний та
надійний зв’язок між публікаціями.

Об'єктом можуть бути аудіо, фото,
відео, текстові та інші матеріали, які
можна перевести в цифровий формат і
розмістити на сайті

Префікс DOI присвоєний

Київському університету

імені Бориса Грінченка –

10.28925



DOI був запропонований ще у середині 1990-х років.

На початку 2000 року провідні науковці світу
об’єднались у незалежну організацію –
Міжнародну асоціацію видавців PILA (Publishers
International Linking Association, Inc.). PILA
координує роботу Агентства CrossRef, яке надає
цифрові ідентифікатори для наукової продукції

DOI стали використовувати для цитувань і
підрахунку цитувань документів, створення
перекрестних посилань, пошуку оновлень для
статті, перевірки на плагіат, визначення джерел
фінансової підтримки роботи.

Розробка стандартів здійснюється DOI-корпораціями, 
а реєстрація унікальних DOI (позначають певний
документ) покладено на кілька реєстраційних
агентств.

Засновник:

International DOI 

Foundation

<www.doi.org>

 управляє

системою

цифрового

ідентифікатора

DOI



CrossRef - це спільнота видавців академічних публікацій (журнали, монографії,
збірники матеріалів конференцій та ін.), створена з метою розробки та підтримки
всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій

Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних
технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень.

Особливу увагу CrossRef зосереджено навколо питань розвитку електронної
інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій

Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка
функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця
служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію
про зв'язок публікацій за допомогою технології Digital Object Identifier (CrossRef
DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів

Членами CrossRef на сьогоднішній день є тисячі академічних видавництв з усього
світу (інститути, університети, організації, приватні видавництва та ін.).

DOI наукових статей, книг, глав 

книг, матеріали конференцій, 

звіти, дисертації реєструє 

CrossRef



Особливої актуальності привласнення DOI набува для українських авторів
після затвердження нового Порядку формування Переліку наукових
фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018).

Так, згідно з п.6. даного Порядку присвоєння кожному опублікованого
матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object
Identifier) є обов'язковим.

DOI – являє собою невід’ємний атрибут системи міжнародної
наукової комунікації. Цей ідентифікатор наявний у більшості
публікацій міжнародних періодичних видань.

Наявність DOI у публікації робить посилання стабільним, тобто де б не 
перебувала стаття (або журнал) в Інтернет-просторі, пошукач в один крок
знайде її за цим унікальним номером. 

Це значно підвищує вирогідність цитування праці в авторитетних
міжнародних джерелах.



DOI складається з префікса і суфікса і має такий 

вигляд: 

10.16987/abc45678998

префікс        суфікс

«10» – ознака ідентифікатора – завжди залишається незмінним.

«16987» – унікальне цифрове позначення видавця. Кожен видавець
(наприклад, видавничі будинки, окрема установа, окрема людина) повинен
мати своє унікальне позначення (префікс), яке можна отримати у одного з
офіційних агентств по реєстрації DOI або від сторонніх осіб, які мають діючий
контракт з даними агентствами.

«abc45678998» – (суфікс) – безпосередньо ідентифікатор конкретного об'єкта,
наприклад, наукової статті або збірки. Суфікс теж повинен бути унікальним.



DOI (URL-адреса) ̶ це унікальне гіперпосилання, яке 

забезпечує прямий зв’язок із публікацією



Інтеграція з ORCID ID
(міжнародний реєстр науковців)

Список публікацій можливо імпортувати у власний ORCID із

зовнішніх баз даних партнерів (наприклад, CrossRef), натиснувши

«знайти і зв’язати» і вибравши із запропонованого списку необхідну

базу.







Cited-by Linking

Сервіс Cited-by дозволяє зрозуміти, як опублікований матеріал був сприйнятий

в науковому співтоваристві: він показує, скільки разів робота була процитована.

C допомогою сервісу Cited-by користувачі Crossref можуть з’ясувати, хто

процитував їх матеріали. Члени Crossref можуть відображати кількість цитувань

і посилання на цитовані документи безпосередньо в їх власній роботі.

Сервіс надає

інструментарій для

відслідковування

цитування публікації:

підраховує їх кількість та

вказує посилання на

документи, які цю

публікацію цитують.



References





Link References
(посилання на посилання)

https://search.crossref.org/references







Видавці / автори можуть перевірити індексування своїх 

видань у цих ресурсах самостійно:

Crossref Metadata Search (https://search.crossref.org) –
пошуковий інтерфейс від самого Crossref, дозволяє здійснити
пошук за назвою, автором, DOI, ORCID тощо, а також
уточнити отримані результати за типом документа, роком,
назвою видання.

Dimensions (https://app.dimensions.ai/discover/publication) –
платформа від компанії Digital Science, що поєднує базу даних
цитувань, пошуковий і аналітичний інструментарій, а також доступ до
повних текстів. Безкоштовна версія пошукового інтерфейсу дозволяє
здійснювати пошук за ключовими словами по усіх метаданих та
уточнювати результати за різними параметрами: автор, назва
публікації, назва видання та ін.

Lens.org (https://www.lens.org) – відкрита платформа, що
поєднує інформацію про патенти та наукові публікації (статті,
матеріали конференцій та ін.). Дані для ресурсу Lens.org
отримує від Crossref, ORCID, Microsoft Academic, PubMed,
Impactstory, WIPO та ін. Здійснювати пошук у Lens.org можна,
в тому числі, українською мовою.



1findr (https://1findr.1science.com/home) – пошукова система
наукової літератури від компанії 1science. Безкоштовний
інтерфейс дозволяє здійснювати пошук різними мовами по
усім метаданим, а також уточнювати результати за типом
доступу, роком, мовою, тематикою та автором.

Scilit (https://www.scilit.net) – відкритий пошуковий сервіс наукової
літератури, започаткований китайсько-швейцарським видавцем
відкритого доступу MDPI. Пошукові можливості Scilit дозволяють
починати пошук за кількома полями: назва, автор, ключові слова та
реферат. Окремо можна перегляди зміст за видавцями та назвами
журналів. Також сервіс ранжує видавців за кількістю журналів,
загальною кількістю публікацій та кількістю публікацій відкритого
доступу.

WorldCat (https://www.worldcat.org/)– найбільша у
світі бібліографічна база даних, що налічує понад 240 млн
записів про всі види творів 470 мовами світу.



URL чи DOI ?

 Система ідентифікації цифрових об’єктів (DOI) призначена для

ідентифікації об’єктів вмісту в цифровому середовищі.

 DOI використовуються для надання поточної інформації, в тому

числі, де їх (або інформацію про них) можна знайти в Інтернеті.

 Інформація про цифровий об’єкт може з часом змінюватися,

включаючи те, де його знайти, але його DOI не зміниться.

 Не кожна стаття електронного журналу має DOI. Якщо немає

доступних DOI, і ви отримали статтю журналу в Інтернеті, ви

повинні включити постійну URL-адресу.

 Важливо зазначити, що не всі електронні матеріали матимуть DOI.

Система DOI є досить недавньою концепцією, тому книги та статті,

опубліковані до 2000 року, рідше мають DOI.



Як подавати DOI?

Хоча номер DOI (цифровий ідентифікатор обʼєкта) може відображатися у різних

форматах у статті чи записі метаданих, для записів у списку посилань використовуйте

лише формат гіперпосилання.

Номер DOI повинен починатися з «https://doi.org/» і продовжуватися номером…

 Lakhno, V., Akhmetov, B., Husiev, B., Blozva, A., Kasatkin, D., & Osypova, T. (2021).

Procedures for investment in cyber security, taking into account multifactority and fuzzy

statement. Electronic Professional Scientific Edition &quot;Cybersecurity: Education,

Science, Techniquе, 3(11), 6–15. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2021.11.615

Якщо для онлайн-статті, яку ви знайшли у відкритому Інтернеті, немає номера DOI,

використовуйте пряму URL-адресу статті у вашому бібліографічному записі.

 Ryzhko, O. (2016). Texts with signs of deviations. Social and Human Sciences. Polish-

Ukrainian scientific journal, 02(10), 45–78. https://sp-sciences.io.ua/s2617765



Державні стандарти та 

міжнародні стилі в оформленні

списків літератури



Список 
літератури

ДСТУ

Міжнародні 
стилі

Бібліографічні 
менеджери



ДСТУ 8302:2015. Інформація та
документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з
інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з
інформації, бібліотечної та видавничої
справи. Бібліографічний запис. Заголовок.
Загальні вимоги та правила.

Державні стандарти



ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація.
Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень
українською мовою. Загальні вимоги та правила

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись.
Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила

ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11–2004, МOD; ISO
832:1994, MOD). Бібліографічний запис.
Скорочення слів і словосполук, поданих
іноземними європейськими мовами.

Книжкова палат України
http://www.ukrbook.net/bibliotek.html



Згідно  п. 11 

ВИМОГ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ (Наказ  
Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n13

Бібліографічний опис списку використаних джерел у
дисертації (або іншій науковій роботі) може оформлятися
здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання» або одним із міжнародних стилів, віднесених
до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових
публікацій.



Міжнародні стилі





• APA style, Harvard Referencing Style, MLA 
Style, Chicago style: Author-Date,

• Соціологія, право, психологія, історія, 
фізичн іта природничі науки

Автор-дата

(Орлик, 2010)

• AIP Style, ACS style, IEEE style,Vancouver
style

• Інженерія, електротехніка, фізика, 
телекомунікації, інформатика та 
інформаційнітехнології, хімія,медицина

Нумерований

[3]  (3)  ³

• OSCOLA style, Chicago style: Notes and
Bibliography

• Юриспруденція, мистецтво, література, 
філософія, релігія

Примітки

Орлик ³



Принцип посилання

Хто написав Коли було 
опубліковано

Як 
називається

Де можна 
знайти



Бібліографічні менеджери

Бібліографічні 
інструменти 

управління

Генератори 
швидкого 

цитування

Програми, які створені для зберігання 

бібліографічних даних, повних текстів, 

оформлення посилань та списків літератури для 

подальшого їх використання



Генератори посилань

Quick Citation Generators -
програми, дозволяють форматування цитат без

розширених функцій ; форматування цитат у

режимі онлайн



Manual entry



Генератори посилань

VAK.in.ua – безкоштовний портал, присвячений полегшенню процедури оформлення
наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України – ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006.

Grafiati – безкоштовний сервіс автоматичного оформлення посилань і створення
списків використаних джерел за українськими та міжнародними стандартами: ДСТУ
8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК), APA, MLA, Chicago та Harvard

CitationGenerator– (https://www.citationgenerator.com/) безкоштовний генератор у
стилях APA, MLA, Chicago

CiteFast – це безкоштовний генератор цитат у стилях APA, MLA та Chicago.

CiteMaker – автоматично генерує цитати в MLA, APA, Harvard та Oxford стилях для
вебсайтів.

Citation Machine – генератор посилань у стилях APA, MLA, Chicago. Платформа
пропонує посібник з правильного цитування.

Citethisforme – безкоштовний генератор посилань, дозволяє працювати з багатьма
стилями..

ResearchoMatic – програма для цитування джерел у всіх основних стилях цитування,
включаючи IEEE, MLA, APA, Chicago.

MyBib – безкоштовний генератор посилань в стилях APA, MLA, Chicago, Harvard.

ZoteroBib – дозволяє створювати миттєву бібліографію https://zbib.org

https://www.citationgenerator.com/


ZOTERO

EndNote
Mendeley

https://www.zotero.org/ https://www.mendeley.com

www.myendnoteweb.com

Бібліографічні інструменти управління / 

Референс-менеджери

Bibliographic Management Tools –
це програмне забезпечення, яке створене для 

зберігання бібліографічних даних



Функції БМ

створення каталогу бібліографічних посилань;

підтягування повнотекстових файлів у форматі PDF, DOC;

організація літератури за різними принципами;

створення коментарів біля описів;

форматування списків літератури відповідно до вимог міжнародних 
стилів;

формування посилань для їх експорту в іншу програму та для обміну 
даними





Список літератури

 Невід’ємна частина наукового видання

 Запобігає плагіату

 Оформлення повинно бути витримано відповідно до

принципів станадрту/стилю, прийнятого у відповідний галузі

 Обраний формат не повинен унеможливлювати автоматичне

розпізнавання посилань роботами наукометричних баз даних

 Не повинно бути «літерного міксу»

 Лише коректне наведення інформації у переліку посилань і

метаданих статті може бути запорукою точного підрахунку

цитувань



Корисні посилання

1. ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила
складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01].
Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними
поправками.

URL: https://drive.google.com/file/d/148GgkZYxsYP0-PyslneTJvCUuzbUIT0Y/view?usp=sharing

2. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел
згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок.

URL: https://drive.google.com/file/d/1roxPq5DXt498-3mpcgcrMEgHHIUlw-s8/view

3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання» : метод. рек.

URL: http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf

4. Приклади бібліографічних записів (відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). URL:
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf

5. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» / ДНПБ
ім. В. О. Сухомлинського.

URL:
https://drive.google.com/file/d/1e2UQ2wKGMIPC6FeVoMq6U2JN6VocYPnz/view?usp=sharing



6. Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах [Електронний ресурс] :

методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ;

редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ;

Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/5/Academ_4_12_red1-2.pdf

7. Міжнародні стилі оформлення посилань : навч. матеріал.

URL:

https://drive.google.com/file/d/1ulV21Dz_Si9GRz2gkJbe2OpDVLYSN5Pa/view?usp=sharing



8. Навчальні матеріали щодо користування програмою ZOTERO. 

URL: https://www.zotero.org/support/quick_start_guide

9. Створення власної бібліотеки ZOTERO. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1H7NKZTyFEVUEk4FyH9_QT9f_kRtlA4uP/view?usp=sharing

10. Навчальні посібники щодо користування Mendeley. URL: 

https://www.mendeley.com/guides

11. Організація роботи Mendeley. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1qNFxwn6BDt4pqgVis4a2MhFOqtbo3PJB/view?usp=sharing

12. Організація роботи у EndNote Online. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1gZnwEpfYU1Kgcb0_fqX0Ki1b1OEvCgCw/view?usp=sharing

13. Інструкції щодо користування EndNote. 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/33688/1/EndNote_instruction_KPI_Lib.pdf

14. Add works by direct import from other systems. URL: https://support.orcid.org/hc/en-
us/articles/360006973653-Add-works-by-direct-import-from-other-systems

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/33688/1/EndNote_instruction_KPI_Lib.pdf


Дякую за увагу!

ГГузенко Сніжана Іванівна

Бібліотека

Інформаційно-бібліографічний відділ

s.huzenko@kubg.edu.ua

т. 485-21-99


