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ВИМОГИ ДО НАУКОВОГО РЕФЕРАТУ 

 
Вступник до аспірантури готує науковий реферат (дослідницьку пропозицію)  

- (далі-реферат) з обраної наукової спеціальності. 
 Реферат для вступу до аспірантури – самостійна наукова робота, яка містить 

систематизовану інформацію за обраною темою, отриману на основі здійсненого 
інформаційного пошуку та власних узагальнень. 

Тема реферату обирається вступником самостійно (можно за погодженням із 
запланованим науковим керівником). 

Реферат має бути поданий у зшитому вигляді разом з іншими документами, 
передбаченими правилами прийому до аспірантури. 

 
ЧАСТИНИ РЕФЕРАТУ 
Титульна сторінка (Додаток 1) 
Вступ 
Основна частина 
Висновки 
Список використаних джерел 
Додатки (за наявності) 
 
ВСТУП 
 У вступі  

обґрунтовуються вибір теми дослідження;  
його актуальність;   
визначаються об'єкт і предмет дослідження;  
формулюються мета і завдання дослідження;  
конкретизуються обрані методи дослідження;  
визначаються наукова новизна; 
практичне значення роботи. 

За наявності подається  інформація  про апробацію результатів дослідження   
(публікації, виступи на конференціях). 

 
ОСНОВНА ЧАСТИНА 
 Основна частина - це головна частина реферату, яка розкриває суть роботи. 
Вміщують її після вступу, починаючи з нової сторінки.  
Вона може складатися з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.  
Кожен розділ починають з нової сторінки.  
 
ВИСНОВКИ 
Висновки розташовують безпосередньо після викладу суті роботи,  
Ця частина містить висновки автора стосовно суті проблеми, що 

розглядалась у рефераті та стосовно тих питань, які будуть в подальшому 
досліджуватись у майбутньому дисертаційному дослідженні.  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
Список використаних джерел завершує основну частину.  
Використані джерела рекомендується розміщувати в порядку згадування 

джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією. Це один з можливих способів 
розміщення джерел.  

Кількість використаних джерел не регламентується.  
Це залежить від теми та завдань реферату. 
У тексті посилання даються у квадратних дужках за номерами списку із 

зазначенням сторінок – наприклад, [24, с. 15].  
Не слід включати до списку ті роботи, на які немає посилань у тексті 

реферату. Якщо автор робить посилання на будь-які запозичені факти або цитує 
праці інших авторів, то він обов’язково має зазначити їхнє джерело. 

Бібліографічний опис виконується мовою оригіналу. Правила укладання 
списку джерел в рефераті (і в дисертаціях) визначаються державним стандартом 
ДСТУ 8302:2015 (Додаток 2). 

 
ОФОРМЛЕННЯ  РЕФЕРАТУ 
Орієнтовний обсяг  – до 30 стор.  
Заголовки структурних частин друкуються симетрично до змісту великими 

літерами: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ. 
Заголовки підрозділів друкуються з абзацу маленькими літерами (крім 

першої літери), крапка не ставиться.  
Відстань між заголовком і текстом: 2-3 інтервали.  
Кожний розділ і підрозділ необхідно починати з нової сторінки. 
Поля вгорі, внизу, зліва , справа– 20 мм. 
Шрифт Times New Roman, 14 пунктів; інтервал між рядками – 1,5.  
Нумерація сторінок подається арабськими цифрами без крапки у правому 

верхньому куті. На титульному аркуші (перша сторінка) номер не ставиться. 
Ілюстрації до реферату (малюнки, схеми, графіки, тощо) мають номер і назву. 

Нумерація подається арабськими цифрами, в межах кожного розділу, наприклад: 
Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу).  

Номер ілюстрації та назва подаються під ілюстрацією.  
Пояснення до скорочень розміщуються також під ілюстрацією (наприклад: 

Умовні позначення до табл. 1.1). 
Номер і назва таблиці друкуються над таблицею: номер справа, а назва 

жирним шрифтом – у центрі.  
Якщо таблицю перенесено на другу сторінку, то над другою частиною 

таблиці вказується: Продовження табл. 3.1. Назви граф у таблиці друкуються з 
великою літери. Назви підзаголовків – з малої, якщо вони продовжують речення 
назви графи, і з великої, якщо вони є самостійною назвою. Посилання у тексті 
роботи на таблицю або рисунок оформлюється таким чином: (див. Табл. 3.1), (див. 
Рис. 1.2), або: «Як це видно із табл. 3.1.» 

Посилання на використану літературу та джерела у тексті оформлюються 
згідно з нумерацією списку використаної літератури, наприклад: О. Б. Бігич [1, с. 
5], де перший знак – порядковий номер за списком, другий – номер цитованої 
сторінки. 
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Додаток 1 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 
 
 

 

 

Науковий реферат на тему: 

 «________________________» 

до вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 

____________________________________________________________  

(шифр та назва спеціальності) 
 

 

 

 

Підготував :____________________ 

Перевірив: 

Передбачуваний  

науковий керівник: _______________ 

(вчений ступінь, вчене звання, посада) 

 

 
 
 
 

Чернігів-2022 
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Додаток 2 

 
 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ 
ДЛЯ СПИСКУ ПОСИЛАНЬ 

 
(згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання») 
 

Характеристика 
джерела Приклад оформлення 

 ДОКУМЕНТ 
Один автор Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. Київ : Ліра-

К,2017. 240 с. 
 
Коннов О. Ф. Історична динаміка художнього стилю : монографія. Київ : 
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 187 с. 

Два автора Заброцький М. М., Шапошникова Ю. Г. Педагогічна психологія. Лекції : 
навч. посіб. Херсон, 2017. 144 с. 

Три автори Кривов'язюк І. В., Смерічевський С. Ф., Кулик Ю. М. Ризик-менеджмент 
логістичної системи машинобудівних підприємств : монографія. Київ : 
Кондор, 2018. 200 с. 

Чотири і більше 
авторів 

Світ рослин у творчості І. П. Котляревського : науково-популярні нариси 
/ М. В. Гриньова та ін. Полтава, 2017. 112 с. 
або 
Світрослин у творчості І. П. Котляревського : науково-популярні нариси. 
Полтава, 2017. 112 с. 
або 
Гриньова     М.     В.,     Оніпко     В.     В.,      Купріян      К.      В., Ходунай 
В. В. Світ рослин у творчості І. П. Котляревського : науково- популярні 
нариси. Полтава, 2017. 112 с. 

Багатотомне 
видання 

Енциклопедія історії України : в 10 т. / редкол. : В. А. Смолій та ін. Київ, 
2003–2013. Т. 1–10. 

 
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. 

Окремий том 
багатотомного 
видання 

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної 
антропології : вибр. твори. Т. 1. Київ : Радянська школа, 1983. 480 с. 

 
Химическая энциклопедия : в 5 т. Т. 2. Москва : Советская 
энциклопедия, 1990. 671 с. 
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 Хмельницький, 2006. 240 с. 

Збірник Україна - сузір'я культур : збірник. Київ : Новий друк, 2018. 244 с. 
 
Наука України у світовому інформаційному просторі : збірник. Київ : 
Академперіодика. 2018. Вип. 15. 104 с. 

Переклад з іншої 
мови 

Гарфорд, Тім. Речі, що змінили світ. Історія економіки в 50 винаходах : 
пер. з англ. Київ, 2018. 352 с. 

Стандарти 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). 

 
ДСТУ EN 61010-2-020:2005. Вимоги безпеки до електричного 
устаткування для вимірювання, керування та лабораторного 
застосування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних 
центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT). Київ : Держспоживстандарт 
України, 2007. IV, 18 с. 

Патенти 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. 

 
Двокамерний струминно-зрошувальний сульфітатор : пат. 112332 
Україна. № 201606608 ; заявл. 16.06.2016, Бюл. № 23. 4 с. 

Колективний 
автор 

Менеджмент у XXI сторіччі: методологія і практика : колективна 
монографія / Полтавський національний технічний ун-т ім. Ю. 
Кондратюка. Полтава : Сімон, 2015. 347 с. 

Редактор, 
упорядник 

Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: 
С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 

 
Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : 
навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с. 

 
Друк України. 2016 : стат. зб. / уклад. С. В. Буряк. - Київ : Книжкова 
палата України, 2017. 100 с. 

Тези доповідей, 
матеріали 
конференцій 

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. 
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. Київ : 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017. 246 с. 
Синантропізація рослинного покриву України : тези наук. доп. Всеукр. 
наук. конф., м. Переяслав-Хмельницький, 27-28 квіт. 2006 р. Переяслав- 
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Архівні 
документи 

Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних 
установ Академії в 1929–1930 рр. // Інститут рукопису Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. X (Всеукраїнська 
Академія Наук). Спр. 1686. 30 арк. 

 
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. 

Дисертації, 
автореферати 
дисертацій 

Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного 
розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. 
Дніпро, 2017. 424 с. 

 
Устьян О. Ю. Клієнтоорієнтований маркетинг підприємств сфери розваг 
і відпочинку : автореф. дис ...... канд. екон. наук : 08.00.04. Полтава, 2018. 
20 с. 

Препринти 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). 

ЧАСТИНА ДОКУМЕНТА 
Частина книги Франко І. Украдене щастя // І. Франко. Твори. Київ, 1966. С. 322–419. 

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. 

Тези доповідей, 
матеріали 
конференцій 

Майстренко В. М., Осадчук О. П. Теоретичні основи впровадження 
системи управління якістю. Проблеми управління та економіки 
підприємств в сучасних умовах : матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., 
м. Київ, 23-24 квіт. 2019 р. Київ : НУХТ, 2019. С. 18-21. 

 
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. 
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Законодавчі та 
нормативні 
документи 

Про захист рослин : Закон України від 14 жовт. 1998 р. № 180-ХIV. 
Відомості Верховної Ради України. 1998. № 50/51. С. 914-924. 

 
Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом М- ва 
фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про бухгалтерський облік. 
2015. № 51. С. 21–42. 

 
Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства 
освіти і науки від 12 січ. 2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. 
№ 20. С. 136–141. 

 
Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом М- ва 
фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про бухгалтерський облік. 
2015. № 51. С. 21–42. 

Статті з 
періодичних 
видань 

Мурашко І. С. Біономічний підхід до сталого розвитку підприємства. 
Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні 
науки». 2017. № 4. С. 43–49. 

 
 
Близнюк О. П., Ставерська Т. О., Іванюта О. М. Формування кредитно- 
грошового механізму забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі 
України. Бізнес Інформ. 2019. № 7. C. 240–249. 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
Книги Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. 

ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. 234 с. URL: 
http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09- 
07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf (дата звернення: 02.11.2017). 

Статті з 
періодичних 
видань 

Костюченко Я. М. Механізми вирішення спорів в угоді про асоціацію 
між Україною та ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія : Право. 2019. Вип. 56, т. 2. С. 144-147. URL: 
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.56/part_2/31.pdf (дата 
звернення: 23.08.2019). 

 
Мірошниченко О. Ю., Карюк В. І. Етапи формування організаційно- 
економічного механізму інноваційної діяльності підприємств. 

 

 Ефективна економіка. 2012. № 2. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=932 (дата звернення: 
22.01.2018). 

Законодавчі 
документи 

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 02.09.2019). 

 
Про затвердження Порядку використання документів через обмінні 
бібліотечні фонди : наказ Міністерства культури України від 31 жовт. 
2017 р. № 1131. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1583-17 (дата 
звернення: 02.08.2019). 

http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.56/part_2/31.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=932
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18


8 
 

Сторінки веб- 
сайтів 

Органічне землеробство та його розвиток в Україні // Agronews : веб- 
сайт. URL: https://agronews.ua/node/24264 (дата звернення: 02.09.2019). 

 
Красива і дивовижна Полтава. Моя планета : веб-сайт. URL: 
http://myplanet.com.ua/?p=10440 (дата звернення: 10.09.2019). 

 
Чайка А. С. Інклюзивна освіта - шлях до повноцінної соціалізації учнів з 
особливими освітніми потребами. Всеосвіта : веб-сайт. URL: 
https://vseosvita.ua/library/inkluzivna-osvita-slah-do-povnocinnoi- 
socializacii-ucniv-z-oop-1906.html (дата звернення: 12.08.2019). 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання 
(ДСТУ 8302:2015) [Електронний ресурс] : презентація / Наук. б-ка 
НаУКМА ; уклад. Т. О. Патрушева. – Київ, 2016. – Режим доступу : 
https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 
11.09.2019). – Назва з екрана. 

2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічні посилання. 
Загальні положення та правила складання. – Чинний від 2016–07– 01. – 
Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. 

3. Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електронний журнал : [сайт] 
/ Дніпровський державний аграрно-економічний університет ; ТОВ «ДКС 
Центр». – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ (дата 
звернення: 18.09.2019). – Назва з екрана. 

4. Міжнародні правила 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» ; 
Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 117 с. – Режим 
доступу: 
https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Ac 
adem_4_12_red1.pdf (дата звернення: 11.09.2019). – Назва з екрана. 

5. Оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах у наукових 
роботах (за ДСТУ 8302:2015) : презентація / Бібліотека Київського 
університету ім. Бориса Грінченка ; уклад. С. І. Гузенко. – Київ, 2017. – 
Режим доступу: 
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/se 
minar/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%208302.pdf (дата звернення: 
12.09.2019). – Назва з екрана. 

6. Оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах [Електронний 
ресурс] : методичний порадник / автори-укладачі: І. Костина, В. Каленська, 

https://agronews.ua/node/24264
http://myplanet.com.ua/?p=10440
https://vseosvita.ua/library/inkluzivna-osvita-slah-do-povnocinnoi-socializacii-ucniv-z-oop-1906.html
https://vseosvita.ua/library/inkluzivna-osvita-slah-do-povnocinnoi-socializacii-ucniv-z-oop-1906.html
https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015
http://www.economy.nayka.com.ua/
https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_red1.pdf
https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_red1.pdf
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/seminar/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%208302.pdf
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/seminar/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%208302.pdf


9 
 

О. Олабоді ; ред. Н. Левченко. – Київ : Науково-технічна бібліотека 
Національного університету харчових технологій, 2017. – 31 с. – Режим 
доступу: http://library.nuft.edu.ua/inform/poradnyk.pdf (дата звернення: 
11.09.2019). – Назва з екрана. 

7. Приклади оформлення списку використаних джерел, відповідно до ДСТУ 
8302:2015 [Електронний ресурс] / Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава 
Мудрого; уклад. О. І. Самофал. – Харків, 2017. – Режим доступу : 
http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf
 (дата звернення: 12.09.2019). – Назва з екрана. 

8. Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій [Електронний ресурс] 
: наказ від 12 січ. 2017 р. № 40 / Україна. М-во науки і освіти. – Режим 
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 (дата звернення: 
12.09.2019). – Назва з екрана. 

 
 
 
 
 
Джерело: 

https://library.chnpu.edu.ua/download/dstu_8302.pdf 
 

http://library.nuft.edu.ua/inform/poradnyk.pdf
http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf
http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

