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МЕТАДАНІ СТАТІ: ЯК ВОНИ ВПЛИВАЮТЬ НА ІНДЕКСАЦІЮ? 

 
 

До метаданих статті належать: назва, анотація, ключові слова, 
інформація про автора. Саме ці дані індексуються наукометричними базами 
даних Scopus та Web of Science. Окрім цього, інші науковці ЗВО, наукові 
установи та фінансові організації використовують ці параметри для пошуку 
необхідної для них інформації про вашу діяльність. 

Здебільшого, коли науковець починає писати статтю, його думки 
знаходяться навколо найбільш складного завдання ‒ опису основної частини 
рукопису (методологія, результати та обговорення, висновки, список 
літератури). У той час, як на оформлення назви, анотації та ключових слів 
науковець може виділити набагато менше часу. Назва, анотація та ключові 
слова – три стовпи успішного пошуку та цитування статті. Розглянемо вплив 
метаданих статті на долю проіндексованої роботи. 
 
 

Головна задача назви, анотації та 
ключових слів 

 
Ключові слова ‒ допомогти 

іншим вченим знайти роботу. 
Назва ‒ привернути увагу та 

надати перше уявлення про 
інформацію у статті. 

Анотація – зацікавити прочи-
тати весь текст. 

 
Ці три елементи є важливими 

складниками первинної комунікації з 
матеріалом. Якщо до них віднестися 
недбало, робота, на жаль, може 
пройти повз увагу наукового 
товариства. Часто у вільному доступі 
перебувають тільки ці три елементи, 
тому саме на них потрібно зробити 
акцент під час підготовки статті до 
публікації. 

 
 
 
 
 

 

 
Хороший заголовок це який? 

 
Як раніше було зазначено, 

головне завдання заголовку ‒ 
зупинити пошук вченого на статті. 
Хороший заголовок, як правило, 
містить 10-12 слів, які точно та повно 
висвітлюють зміст роботи.  

Щоб написати влучно назву, 
можна використати певні питання, 
які надихнуть чітко її сформулювати.  

 
1. Про що йде мова в роботі? 
2. Що вивчається у статті? 
3. Які інструменти, конструкції 

були використані у роботі? 
4. Які результати були 

отриманні? 
 

Випишіть усі відповіді із них, 

сформуйте ключові слова. На базі 

них напишіть речення, приберіть 

повтори, не потрібні слова та 

залиште для формування назви лише 

головне.

 
 
 
 



 
Анотація: що має бути в ній? 

 
 

В основі анотації лежить певна маркетингова місія ‒ написати анотацію так, 

щоб заінтригувати читача. Вона має бути певним резюме матеріалу. Намагайтеся 

не викладати в ній усі думки одразу, аби спонукати вашого колегу прочитати 

статтю повністю. 
 

Стратегія підготовки анотації 

 

1. Пишіть анотацію після написання основного тексту статті. 

2. Дайте відповіді на такі питання: «Які проблеми я висвітлював (ла) у роботі 

та намагався (лася) вирішити?», «Що мене мотивувало це робити?», «Як 

я досягнув (ла) своєї мети?». 

3. Опишіть основні результати. 

4. Дайте відповідь: які значення мають мої висновки? 

5. Розмістіть відповіді в такій послідовності: актуальність, методи, основні 

результати, висновки та практична значущість дослідження. 

6. Анотацію пишіть у минулому часі, вона має бути автономною: без 

рисунків, таблиць, скорочень, літератури. 

7. Перевірте вимоги до анотації того журналу, куди ви хочете відправити 

статтю. 

8. Приберіть зайві слова, повтори, обов’язково перевірте на помилки та 

перекладіть англійською. 

9. Об’єм анотації має бути від 100 до 300 слів. 

10. Більшість редакторів журналів читають анотацію перш ніж відправляти 

статтю на розгляд рецензентом. Зацікавте редакторів тезами, які повністю 

розкриють зміст дослідження. 
 
 

Ключові слова: як влучити в  
ціль? 

 
Пошукові системи класифіку-

ють статті за ключовими словами, 
тому ми маємо розуміти їхнє 
значення. Якщо точно добирати 
ключові слова, база даних 
забезпечить прозору індексацію та 
відкриє дослідження широкій 
аудиторії науковців. А це, зі свого 
боку, збільшить кількість цитування 
статті. 

Як правильно обрати ключові 
слова? 

 
o Випишіть терміни, ключові 

фрази, словосполучення, скоро-
чення, які є важливими у сфері 
дослідження та найчастіше 
трапляються у роботі. 

o Перегляньте термінологію, яка 
використовується у дисципліні. 

o Переконайтесь, що ключові слова 
є в пошукових системах тих баз 
даних, де планується індексація. 

 



Якщо ви хочете бути прочитаним та процитованим набагато більшою 
кількістю інших авторів, приділіть достатньо уваги створенню назви, анотації 
та ключовим словам. 
 

 
НАУКОВА СТАТТЯ ЗА СТРУКТУРОЮ IMRAD 

 
 

Introduction (Вступ), Materials and Methods (Матеріали і методи), Results 
(Результати) і Discussion (Обговорення) 

 
IMRAD ‒ найпопулярніша (але не єдина) структура для побудови наукової 
статті. Вона була популяризована редакторами наукових біомедичних журналів, 
дає змогу швидко оцінити якість надісланого до редакції рукопису. Зручна 
структура і для читання – дослідник знає, де знайти необхідну інформацію. 
Більшість журналів, що входять до Scopus або Web of Science приймають статті 
написані за цією структурою. 

 
Дотримуйтесь рекомендацій і шанси на публікацію вашої статті збільшаться 

 
 

Introduction (Вступ). Приблизно 
20 % всього тексту 

 

o важливість вашого дослі-

дження (кілька пропонувань); 

o опишіть об'єкт дослідження; 

o опишіть проблемну галузь 

вашого дослідження; 

o переходьте до огляду 

літератури; 

o огляд літератури (найбільша 

частина вступу), мета огляду 

показати дослідницьку 

тематику; 

o формуйте дослідницьку тема-

тику ‒ невирішені питання у 

проблемній галузі вашого 

дослідження; 

o мета дослідження (обов'язко-

вий елемент). На основі 

позначеної дослідної тематики 

формуються питання, на яке ви 

маєте відповісти під час 

дослідження. 

 

Materials and Methods (Матеріали 
та методи). Близько 5 ‒ 10% від 

всього тексту 
 

Не використовуйте в цьому 
розділі опис загальнонаукових 
методів дослідження: аналіз, 
теоретичний аналіз, аналіз 
літератури, синтез, моделювання і 
т. ін. 

Цей розділ має дати можливість 
вченим пройти ваш шлях і повторити 
ваше дослідження. 

 
o опишіть, які методи 

дослідження ви обрали і чому; 

o опишіть процедуру дослідження 

за кроками; 

o які матеріали ви використову-

вали, із зазначенням джерела; 

o в оглядовій статті: у цьому 

розділі напишіть, за яким 

принципом ви відбирали 

джерела для огляду. 

 
 
 



Results (Результати) 
 

Разом із розділом Discussion 
(Обговорення) становлять приблизно 
70-80% загального обсягу тексту. 

Ці розділи мають бути повністю 
оригінальними, не містити 
самоцитування і не повторювати вже 
опубліковані результати. 

 
o опишіть певний результат 

дослідження у вигляді графіка, 

таблиці, малюнка тощо; 

o узагальнюйте отриманий ре-

зультат, забезпечуючи перехід 

до наступного абзацу. 

 
Discussion (Обговорення) 
 

Від опису певних отриманих 
результатів рухайтеся до загальних 
висновків. Розділи Results та 
Discussion можна об'єднати. В цьому 
випадку, описуючи отриманий 
результат, ви одразу проводите його 
узагальнення та інтерпретацію. 

o нагадайте проблему дослі-

дження, сформовану у вступі; 

o узагальнюйте та інтерпретуйте 

отримані результати, описані в 

розділі Results. 

 
Висновок (Conclusion) 

 
Коротко викладаються дані всіх 

розділів. Формуйте висновок так, 
щоб читач міг, не звертаючись, до 
основного тексту статті, здобути 
необхідну інформацію про 
дослідження. Можна описати 
практичне застосування результатів 
дослідження та його продовження. 
 

Подяки (Acknowledgements) 
 

У зарубіжних публікаціях 
прийнято висловлювати подяку 
особам та організаціям, які надали 
допомогу у дослідженні. Наприклад, 
організації, що виділили фінансу-
вання на проведення дослідження. 
 

 
 

Що означає термін Афіліація? 
 

 
З англійської мови «Affiliation» перекладається як «приналежність», 

«приєднання», «встановлення зв’язку». Цей термін використовують для 

позначення інформації про автора. Але про яку саме інформацію йде мова? Є 

думка, що афіляція науковця має містити інформацію про ступінь або звання 

вченого, його посаду, нагороди тощо. Але це не так. 

 

Що входить до афіляції? 

 

o Дані про організацію, де працює вчений; 

o Факультет, підрозділ; 

o Місто; 

o Поштовий індекс; 

o Країна. 

 



Послідовність цієї інформації може бути різною. Кожне видання самостійно 

визначає, що за чим повинно йти. Щоб правильно оформити афіляцію. Краще 

звернутися за роз’ясненнями до редакції журналу. 

Для наукометричних баз даних афіліація є важливою ознакою публікаційної 

активності вченого і наукових закладів, що відіграє значущу роль під час 

фінансування ЗВО та досліджень. Вона допомагає визначити успішність 

організації та її співробітників, а також запобігти втраті статті з 

розповсюдженими прізвищами. На відміну від вітчизняних журналів, який рідко 

практикують відкриті дані про автора та наукові організації, у міжнародних 

виданнях ця культура розповсюджена. Бази даних відмовляються індексувати 

статті, де не вистачає цієї інформації. 

Також афіляція важлива для рейтингу журналів, адже чим більше у виданні 

публікується науковців, тим краще це для нього. Якщо в статті не буде вказано 

належність до ЗВО чи країни, де проводилося дослідження, це може негативно 

вплинути на перерахунок показника журналу, індексу Гірша вченого, ЗВО. 

Частково або повністю неправильно подана афіляція зумовить те, що 

статті не будуть прикріплюватися до профілю автора, закладу та не 

індексуватимуться у базі даних. На жаль, таких статей доволі багато. Будьте 

пильними та потурбуйтеся, щоб ваша робота не увійшла в їхнє число. Дуже 

важливо, щоб yci учасники процесу (автори, редактори, видавці) серйозно 

віднеслися до заповнення даних. Це допоможе уникнути у майбутньому 

проблем, пов’язаних із недостовірною інформацією та внесенням необхідних 

виправлень. 
 

 

ІНДЕКС ГІРША ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОГО 

 

 

Сьогодні індекс Гірша або h-індекс є важливим показником наукової діяльності 

кожного дослідника, групи науковців чи організації. Він базується на кількості 

дослідницьких праць та їхнього цитування. 
 

Значення h-index для науковців 

Індекс Гірша допомагає 

розуміти, наскільки ефективними та 

цінними є опубліковані роботи 

вченого поміж його аудиторії (колег), 

а також порівнювати дослідників 

однієї галузі за певний період їхньої 

діяльності. 

Формула розрахунку 

h-індекс науковця, що опублікував N 
статей, дорівнює h, якщо: 

o h його статей здобули не менше 

h цитувань; 

o інші N-h його статей мають не 

більше h цитувань. 

 
 
 
 



Переваги показника 
 

o Завдяки індексу Гірша відбувається порівняння результатів діяльності 
вчених у їхній сфері досліджень, що, зі свого боку, може вплинути на 
рішення керівництва наукової установи чи ЗВО пропонувати певну 
академічну посаду чи ні. 

o Цей показник враховують під час подачі заявки на грант. 
o Редакції журналів можуть запросити науковця стати рецензентом. 
o За допомогою h-індексу виявляється цінність внеску, який вчений робить 

у своїй галузі. 
o Індекс Гірша допомагає зрозуміти вченому, чи правильно він рухається у 

своїх дослідженнях, чи необхідно скорегувати свої пошуки. 
o Мала кількість цитування спонукає проаналізувати свою роботу, виявити 

в ній, певні неточності та покращити текст, а також подумати про інший 
журнал, який буде точніше відповідати змісту майбутньої роботи. 

o Ще раз передивитися, як був структурований та оформлений текст і, 
можливо, звернутися до послуг професійного редактора, який займається 
перевіркою та оформлення наукових робіт. 

 
Як підвищувати індекс Гірша? 

 
Дослідження має бути актуальне для широкого кола науковців. 
Окрім планування, потрібно ретельно слідкувати за своїми уже 

опублікованими роботами, аналізувати їхнє цитування, щоб розуміти, чи 
впливає дослідження на інші відкриття? 

Після публікації вченому важливо продовжувати свою кар’єру, плануючи 
нові праці. Бо кожна стаття спричиняє певний резонанс, який необхідно постійно 
«підживлювати». 

Необхідно постійно проводити певні маркетингові дослідження, аналізуючи 
свою аудиторію. 
 

ЯК НАПИСАТИ СТАТТЮ, ЯКА МАТИМЕ ВИСОКІ  
ПОКАЗНИКИ ЦИТУВАННЯ? 

 
Кожен вчений прагне, щоб його наукова праця була популярною поміж 

інших дослідників. Як написати таку статтю, що матиме високі наукометричні 
показники цитування поміж інших наукових експериментів? 
 
1. Робота має спричиняти 

зацікавленість темою і новизною 
дослідження 
 
Використовуйте в роботі тільки 

актуальну інформацію. Якщо стаття 
несе користь і унікальність 
отриманих результатів, тоді інші 
автори будуть покликатися на них, 
використовувати в своїх роботах і 
створювати відкриття. Вони мають 
бути цінними на момент дослідження 

і підтверджені в авторитетних 
джерелах. Використовуйте матеріали 
із відомих зарубіжних і вітчизняних 
видань. Це підвищить довіру до 
роботи. 
 
2. Публікуйте в рейтингових і 

перевірених виданнях 
 

Чим авторитетніший журналу, 
тим вищий його квартиль, тим більш 
кваліфікована читацька аудиторія. 



Успішні вчені не читають і не 
видаються в сумнівних журналах. 

Якісні видання ‒ це: 
 

o Індексація в базах даних Scopus 
або Web of Science; 

o Високий рівень імпакт – фактора 
(WoS) або CiteScore та SJR 
(Scopus) у предметній галузі 
науки; 

o Високі показники квартилю. 
 
3. Перевіряйте всі дані афіляції до і 

після публікації 
 

Якщо в редакції припустилися 
помилки, вимагайте виправлення. 
Недбале ставлення до цих відомостей 
призведе до неправильно індексації 
наукової роботи. 

 
4. Розвивайте співпрацю 

 
Створюйте статті у спів-

авторстві з іншими вченими, особ-
ливо з міжнародними дослідниками, 
які вже досягнули успіху в своїй 
науковій сфері.  

 
5. Обмінюйтеся покликаннями на 

роботи з колегами 
 

Співпраця буде спричиняти 
цікавість поміж вчених і підвищить 
значення дослідження. Це допоможе 
розширити аудиторію і збільшити 
показники цитування. Цей спосіб 
важливий для вчених, які тільки 
розпочинають свій науковий шлях. 

 
6. Перекладіть матеріали акаде-

мічною англійською мовою 
 

Англійська ‒ одна з головних 
мов міжнародного спілкування. 
Якщо стаття написана англійською ‒ 
вірогідність, що її процитує велика 
кількість людей ‒ зростає в рази. 

 

7. Приділіть особливу увагу 
написанню анотації роботи 

 
Анотація мусить мати чітку 

структуру згідно з усіма вимогами. Її 
необхідно перекласти академічною 
англійською мовою. Важливо 
правильно підібрати ключові слова, 
щоб роботу можна було легко знайти 
в пошуковій системі бази даних. 
Потрібно розуміти, що анотація 
відіграє вирішальну роль в ухваленні 
рішення ‒ знайомитися повністю з 
роботою чи ні. 
 
8. Пишіть статтю науковою 

зрозумілою мовою 
 

Інші автори мають легко і з 
цікавістю її читати, навіть якщо в 
тексті багато термінології. Не варто 
писати занадто велике речення, 
насичувати текст складними 
конструкціями і вступними словами. 
Варто правильно структурувати 
статтю, щоб читачеві було цікаво від 
початку і до кінця тексту 
ознайомитися з процесом і 
результатом дослідження. 

 
9. Згадуйте у своїх роботах 

статті з бездоганною репута-
цією і перевіряйте кожне 
джерело 

 
Тоді бібліографічні покликання 

покажуть, що вчений знайомий зі 
значними науковими працями в його 
галузі і, що саме вони були 
натхненням, і допомагають в 
написанні роботи.  

 
10. Надайте доступ до своєї роботи 

закордонним вченим 
 

11. Введіть у практику написання 
оглядових статей, в яких будете 
висвітлювати процес 
дослідження 



12. Слідкуйте за тенденціями у 
своїй дисципліні, а також у 
суміжних галузях 
 

Дослідники обов’язково покли-
катимуться на роботу, якщо ви 

будете дотримуватися цих порад. Це 
посприяє новим контактам і 
підвищить як рівень цитування, так і 
репутацію автора в наукових колах. 
 

 
 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ 
 
 

Стиль американської психологічної асоціації (APA STYLE) 
 

APA стиль передбачає використання покликань у тексті роботи щоразу, 

коли ви цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова 

цитата.  

Внутрішньотекстове покликання містить інформацію про: автора праці 

(редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що 

цитується, рік видання та сторінковий інтервал (номери сторінок, з яких 

наводиться цитата). 

Сторінковий інтервал дозволяється не вказувати, якщо ви не наводите 

цитату, а висловлюєте якусь ідею чи покликаєтесь на роботу загалом. 
 
Упорядкування списку використаних 

джерел 

 
Список використаних джерел 

розміщується наприкінці роботи на 
окремій сторінці. Він надає 
інформацію, необхідну для того, щоб 
знайти і отримати будь-яке джерело, 
процитоване в тексті документа. 
Кожне джерело, процитоване в 
роботі, має з'явитися у списку 
використаних джерел. Так само, 
кожен запис у списку використаних 
джерел має бути згаданим в тексті 
роботи.  

 
Назва списку використаних 

джерел – Список покликань. 
Заголовок розміщується в центрі 
звичайним накресленням шрифту, 
без лапок.  

Міжрядковий інтервал 
упродовж списку – подвійний.  

Цитований матеріал наводиться 
в алфавітному порядку за прізвищем 
автора (редактора/укладача, якщо 

немає автора). Якщо матеріал не має 
автора, його необхідно розподілити 
за першою літерою його назви. 

 
Якщо в бібліографічному описі 

зазначено кілька робіт одного й того 
ж автора, редактора або упорядника, 
тоді записи розташовуються в 
хронологічному порядку за роками 
видання в порядку зростання. 

Кожен бібліографічний опис 
джерела починається з нового рядка з 
вирівнюванням за шириною без 
відступів.  

Якщо бібліографічний опис 
джерела займає кілька рядків, тоді 
перший рядок опису вирівнюється по 
ширині без відступів, а наступні 
рядки – з відступом у 1,25 см. 
 

Правила бібліографічного опису для 

списку використаних джерел 

 

Якщо в публікації зазначено не 

більше семи авторів 



(редакторів/укладачів, якщо книга 

без автора), то у покликанні 

необхідно вказати усіх авторів (див. 

бібліографічні описи книг з 

авторами).  

Якщо в публікації зазначено 

вісім та більше авторів 

(редакторів/укладачів), у покликанні 

необхідно перерахувати імена 

перших шести авторів, а потім 

вставити три крапки (...) та додати 

ім'я останнього автора (див. 

бібліографічні описи книг з 

авторами).  

Назви книг, журналів 

зазначаються без скорочень. 
 

Приклади оформлення бібліографічного опису за стилем АРА 

Таблиця 1 
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ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні вимоги та правила складання» 
 

Цей стандарт установлює різновиди бібліографічних покликань, правила та 
особливості їхнього складання й розміщування у документах. 

Бібліографічне покликання, що є частиною довідкового апарата документа, 
наводять у формі бібліографічного запису. 

Бібліографічні відомості процитовані або згадувані в тексті документи на 
будь-яких носіях інформації, що є об’єктами бібліографічного покликання, 
мають бути достатніми для їхньої загальної характеристики, ідентифікування та 
пошуку. 

У стандарті окремо подано особливості складання бібліографічних 
покликань на електронні ресурси та архівні документи. 

Приклади, що наведено в тексті стандарту, є умовними. 
 
Приклади оформлення бібліографічного опису за ДСТУ 8302:2015 

Таблиця 2 
 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 

2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія 

Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). 

Запоріжжя, 2017. 113 с. 

3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на 

еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 

с. 

4. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 

2017. 102 с. 

5. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 

6. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю 

підприємства: теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 

2017. 240 с. 

7. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. 

Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 

8. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : 

Талком, 2016. 340 с. 
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Два автори 

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та 

сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра 

садиба плюс, 2015. 196 с. 

2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 

3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління освітою : 

навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 

4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 

2016. 102 с. 

5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 

6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : 

навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с. 

Три автори 

1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і 

технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 

2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та 

правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 

3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у 

процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 

2015. 338 с. 

4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та 

економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с. 

Чотири і 
більше 
авторів 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 

10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : 

ЦУЛ, 2016. 528 с. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : навч. 

посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 

2015. 88 с.  

4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : 

ЦУЛ, 2016. 264 с. 

5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне 

числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с. 

Автор(и) та 
редактор(и)/ 
упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. наук. 

ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. 

посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 

3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : 

навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с. 
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Без автора 

1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991-2016) : 

ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 

2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. 

Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 

3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. 

М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: 

С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 

5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. 

ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 

6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 

7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних 

проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 

488 с. 

8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред.: 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с. 

9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої 

освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5-

6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с. 

10. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. пр. 

/ редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії 

НАН України, 2016. 306 с. 

11. Антологія української літературно-критичної думки першої половини 

ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 904 с. 

Багатотомні 
видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 

2016. Т. 17. 712 с. 

2. Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; 

авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : НПУ 

им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 

3. Новицкий О. М.  Сочинения : в 4 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, 

А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев ; Мелитополь: НПУ 

им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2017. Т. 1. 382 с. 

4. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. 

прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади 

правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. 

Ю. П. Битяк. 576 с. 

5. Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. 

Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 

законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. 

Київ, 2005. 20 с. 

2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль 

у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 

23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та 

конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с. 
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Дисертації 

1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець 

XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький 

національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 

2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для 

дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-

мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 

3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного 

розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. 

Дніпро, 2017. 424 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 

2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 

3. Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-

VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536. 

4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата 

оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18 (дата звернення: 15.11.2017). 

5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 

2017. № 4. С. 530–543. 

6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ Президента 

України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. 

(№ 35). С. 10. 

7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства 

освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. 

№ 20. С. 136–141. 

8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : 

затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. служби від 

05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16. 

Архівні 
документи 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради 

Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки 

Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. 

об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71. 

2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної 

Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та 

упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. 

3. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника 

НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

Патенти 

1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, 

G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. 

№ 13. 4 с. 

2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 

76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. 

№ 8 (кн. 1). 120 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Препринти 

1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення 

активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. 

Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. 

(Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1). 

2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного 

повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL 

USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов. 

Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., табл. (Препринт. НАН Украины, 

Нац. науч. центр«Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ2006-4). 

Стандарти 

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 

збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. 

(Інформація та документація). 

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 

6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : 

Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 

3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 

4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 

2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. 

(Інформація та документація). 

Каталоги 

1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Донец. 

ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с. 

2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-

ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. 

Харків, 1996. 64 с. 

3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-

упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. 

іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с. 

Бібліографічні 
покажчики 

1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності : бібліогр. 

покажч. Вип. 2 / уклад.: О. В. Левчук, відп. за вип. Н. М. Чала ; 

Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 60 с. 

2. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. Львів : Вид. 

центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. (Українська біобібліографія ; 

ч. 10). 

3. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 

незалежній Україні : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна та ін.; 

наук. ред. Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці : 

Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя від 

дня заснування). 

4. Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992-2002) / 

ред. О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 128 с. 

5. Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні 

покажчики (1856-2013). Київ : Національна бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. (Джерела української 

біографістики ; вип. 3). 
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Частина 
видання: книги 

1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международного права и роль 

Конституционного Суда Украины в толковании международных 

договоров / М. А. Баймуратов. Михайло Баймуратов: право як буття 

вченого : зб. наук. пр. до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / упоряд. та 

відп. ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493. 

2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-правовий 

аспект. Тридцать лет с экологическим правом : избранные труды. 

Харьков, 2013. С. 205–212. 

3. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна 

деліктність. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. 

Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 

4. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у 

взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в 

Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в 

управлінні : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169. 

Частина 
видання: 

матеріалів 
конференцій 

(тези, доповіді) 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: 

порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати 

української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 

жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 

2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про 

бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених : 

тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). 

Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 

3. Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных 

отношений. Формирование толерантного сознания в обществе : 

материалы VII междунар. антитеррорист. форума (Братислава,18 нояб. 

2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 

4. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб 

формування медіакультури читачів науково-популярних 

журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : зб. тез 

доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. 

Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 

5. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії в 

старшій профільній школі. Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук : матеріали 

III регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р. 

Запоріжжя, 2014. С. 211–212. 

частина видання: 
довідкового 

видання 

1. Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий 

енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. 

Київ, 2007. С. 673. 

2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне право 

України : словник термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 

3. Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. С. 

699. 
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Частина 
видання: 

продовжува-
ного видання 

1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві 

України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. Вісник 

Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 

2017. № 1. С. 36–46. 

2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного деформування 

складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу 

Гріна. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-

математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 

3. Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного 

деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць 

типу Гріна. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. 

Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218. 

4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці 

Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. Харків, 2011. Вип. 115. 

С. 200–206. 

Частина 
видання: 

періодичного 
видання 

(журналу, 
газети) 

1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і 

громадянина та його гарантії. Часопис Київського університету права. 2007. 

№ 4. С. 88–92. 

2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: 

ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 

3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 2017. 

1 листоп. (№ 205). С. 5. 

4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз вітчизняного 

і міжнародного законодавства. Юридичний вісник України. 2017. 20-26 

жовт. (№ 42). С. 14–15. 

5. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 2H-SnSe2: 

ab initio modeling and comparison with experiment. Semiconductor Physics 

Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–108. 

Електронні 
ресурси 

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757& 

(дата звернення: 15.11.2017). 

2. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством 

України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–

118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 

3. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в 

Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 

Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – 

URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ 

VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). 

4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи 

України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку. Наука 

та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. 

DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 
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