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Науково-редакційний сектор
Інформаційно-бібліографічного відділу 

Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова

Контроль за якістю редакційно-технічної підготовки видань НБ

Здійснення повного комплексу редакційно-видавничої підготовки до
друку періодичного видання «Вісник ОНУ. Бібліотекознавство.
Бібліографознавсто. Книгознавство»

 Здійснення повного комплексу редакційно-видавничої підготовки до
друку електронного періодичного видання «Biblio-колегіум»

Здійснення консультацій для редакційних колегій як періодичних, так
і книжкових видань ОНУ щодо оформлення вихідних відомостей, а
також публікацій у наукових виданнях



Інформація та документація
ВИДАННЯ
ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ
(ISO 8:1977, NEQ; ISO 
1086:1991, NEQ;
ISO 7275:1985, NEQ)

ДСТУ 4861:2007

РОЗРОБЛЕНО: Державна наукова установа
«Книжкова палата України імені Івана
Федорова»

РОЗРОБНИКИ: Н. Петрова (науковий
керівник); Г. Плиса

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ 
Держспоживстандарту України від 5 
листопада 2007 р.  № 297 з 2009–01–01

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні
ГОСТ 7.4–86; ГОСТ ЭД 1 7.4–90)



СУМІЩЕНА ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
Перша сторінка видання з текстом, над
яким розміщують сукупність вихідних
відомостей, що зазвичай наводять на
титульній сторінці

ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ
Сукупність даних, які характеризують
видання та призначені для інформування
користувачів, бібліографічного
обробляння і статистичного обліку

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Початковий(-ові) книжковий/журнальний
аркуш(і) видання, що містить вихідні
відомості, які дозволяють ідентифікувати
та відрізняти це видання від усіх інших

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
Лицьовий бік титульного аркуша— сторінка,
що є носієм основних вихідних відомостей
видання: надзаголовкових даних, імені (імен)
автора(-ів), назви, підзаголовкових даних,
вихідних даних

ЗВОРОТ ТИТУЛЬНОГО АРКУША
Зворотний бік титульного аркуша —
сторінка, на якій розміщують елементи
вихідних відомостей видання: шифр
зберігання видання, макет анотованої
каталожної картки чи реферат, знак
охорони авторського права, ISBN тощо



НАДВИПУСКНІ ДАНІ
Складова частина вихідних
відомостей видання, розміщувана
безпосередньо над випускними
даними

НАДЗАГОЛОВКОВІ ДАНІ
Складова частина вихідних відомостей
видання, розміщувана на титульній сторінці
над іменем автора(-ів) і назвою

ПІДЗАГОЛОВКОВІ ДАНІ
Складова частина вихідних відомостей
видання, розміщувана на титульній сторінці
під його назвою

ВИХІДНІ ДАНІ
Складова частина вихідних відомостей
видання, розміщувана в нижній частині
титульної сторінки

ВИПУСКНІ ДАНІ
Складова частина вихідних
відомостей видання, розміщувана
на останній сторінці



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Склад, перелік та розміщення
вихідних відомостей у виданні
залежать від його виду

Основні елементи вихідних відомостей титульної сторінки (ім’я автора(-ів), назву
видання; номер тому, книги, частини, випуску (в багатотомному і продовжуваному
виданнях); перше і останнє слово чи літеру (в багатотомному довідковому виданні))
треба подавати й на корінці обкладинки чи палітурки, якщо товщина блока понад 9 мм

Не дозволено міняти у виданні місця
розміщення вихідних відомостей,
установлені цим стандартом

Не дозволено розбіжності між
однаковими відомостями,
розміщеними в різних місцях
видання

Не дозволено розбіжності між елементами
вихідних відомостей, загальними для всіх
або окремих томів (книг, частин, випусків,
номерів) видання



 надзаголовкові дані;
 відомості про автора(-ів);
 назву видання;
 підзаголовкові дані;
 вихідні дані;
 шифр зберігання видання

(класифікаційний індекс УДК і авторський знак);
 макет анотованої каталожної картки; анотацію; реферат;
 Міжнародний стандартний номер книги (ISBN);
 знак охорони авторського права;
 надвипускні дані;
 випускні дані

Елементи вихідних відомостей
книжкового (неперіодичного) 

видання



 надзаголовкові дані
 відомості про автора 

(соавторах – не більше трьох)
 назва видання
 підзаголовкові дані
 вихідні відомості

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ВИХІДНИХ 
ВІДОМОСТЕЙ ТИТУЛЬНОЇ 

СТОРІНКИ



!



Загальна стандартна 
схема розміщення 

вихідних відомостей на 
титульній сторінці 

Надзаголовкові дані

Відомості про серію

Відомості про автора 
(1-3 співавтора)

Назва видання

Підзаголовкові дані

Вихідні дані



Надзаголовкові дані

найменування організації, від імені чи за участю якої
випускають видання (не більше трьох) в офіційно
встановленій формі

відомості про серію: назву, номер випуску (якщо
серія періодична чи продовжувана), рік заснування
(рік випуску першого видання)

підсерію (назву, номер випуску)

відомості про осіб, які брали участь у створені серії,
підсерії



Приклади оформлення 
надзаголовкових даних

Відомості про організації

Міністерство освіти та науки України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Відомості про серію

Серія «Скарби»
Заснована у 2013 р.

Молодіжна серія 

Можна перенести на 
оборот титула

Серія

Підсерія

Не більше трьох



Відомості про автора

 ім’я автора подають у називному відмінку: ініціали та прізвище

у колективній праці імена авторів — у прийнятій ними послідовності

 імена одного, двох, трьох авторів — на титульній сторінці

 колектив авторів (4 і більше) — на звороті титульної сторінці

 ім’я автора повторюють на інших елементах видання

повне ім’я автора (прізвище, ім’я і по батькові) — у надвипускних
даних



Назва видання

виокремлювати за допомогою засобів вирізнення (шрифтом,
фарбою тощо)

не дозволено випускати видання без назви

наводять на титульній сторінці та у надвипускних даних

назва, наведена в різних місцях видання має бути однаковою
на корінці обкладинки чи палітурки дозволено (за узгодженням з автором) 

скорочувати, уникаючи перекручування



Підзаголовкові дані

відомості, що пояснюють чи доповнюють назву
про читацьку адресу
про вид видання і літературний жанр
про повторність видання (перевидання), характер перевидання та

особливості відтворювання
про затвердження видання як підручника, навчального посібника,

офіційного видання
про укладача (за необхідності)
про мову тексту, з якої перекладено твір, та ім’я перекладача
про титульного редактора
про загальну кількість томів багатотомного видання і порядковий

номер тому (книги, частини)
у виданнях матеріалів конференцій (з’їздів, симпозіумів, нарад тощо)—

місце і дату (число, місяць, рік) їх проведення
про наявність електронного носія



Вихідні дані

вихідні дані містять:
місце випуску видання
найменування (ім’я) видавця
рік випуску видання

місцем випуску видання вважається місцезнаходження
видавця

назву (ім’я) видавця наводять у формі, встановленій під час
його реєстрування (у повній або скороченій формі)

рік випуску видання має відповідати року виходу у світ
тиражу



Приклад оформлення 
титульної сторінки видання



Загальна стандартна 
схема розміщення 

вихідних відомостей на 
звороті титульної сторінки 

УДК
Авторський знак

Рік заснування серії

Відомості про осіб, що брали 
участь у створенні видання

Макет анотованої каталожної 
картки

ISBN Знак охорони
авторського права



Шифр зберігання видання

 складається з:
 класифікаційного індекса Універсальної десяткової класифікації

(УДК) 
 авторського знака

 наводять у встановленій цим стандартом послідовності

 авторський знак подають під першою цифрою класифікаційного
індексу УДК без розділових знаків, окрім дефісу при буквах «О» «З» 
«Ч» «I»).



Приклади наведення 
шифру зберігання 

видання

УДК  027.7:378.4(477.74-25)“1817/2017”  
Д22



Відомості про осіб, що брали 
участь у створенні видання

Перед ім’ям осіб вказують слова, що вказують на 
характер виконаної роботи

 Авторів чотири і більше — розміщують у верхній частині
звороту титульного аркуша після слів «Автори» чи
«Авторський колектив»

 Після імен авторів дозволено зазначати, які розділи
(параграфи, глави тощо) ними написано

 Після імені автора дозволено подавати відомості про його
вчений ступінь, учену посаду тощо



Відомості про осіб, що брали 
участь у створенні видання

Відомості про укладача (упорядника)

 Ім’я укладача (ініціали та прізвище чи ім’я та прізвище) наводять у
називному відмінку

 Перед іменем укладача треба наводити слова, що визначають характер
виконаної роботи: «укладач» («упорядник»), «уклав», «редактор-укладач»,
«опрацював», «узагальнив», «зібрав», «записав» тощо

 Імена укладачів наводять на звороті титульного аркуша (у верхній його
частині). Якщо укладачів чотири і більше, їхні імена треба розміщувати на
звороті титульного аркуша

 За необхідністю відомості про не більше, ніж трьох укладачів можна
розмістити на титульній сторінці у підзаголовкових даних



Відомості про осіб, що брали 
участь у створенні видання

Відомості про перекладача

 Ім’я перекладача(-ів) разом із відомостями про мову, з якої перекладено
моновидання, наводять у підзаголовкових даних.

 Дозволено переносити відомості про перекладача(-ів) на зворот титульного аркуша

 У збірнику творів, які перекладено з однієї мови різними перекладачами, відомості
про мову оригіналу наводять у підзаголовкових даних, а імена перекладачів -
усередині видання після назви твору чи після його тексту

 У збірнику творів, перекладених із різних мов, відомості про перекладача та мову, з
якої перекладено твір, наводять усередині видання після назви твору чи після його
тексту



Відомості про редакторів, членів редакційної колегії

 Ім’я титульного редактора (редактор, який здійснив загальне редагування
видання), відповідального чи наукового редактора наводять у підзаголовкових
даних

 При імені титульного редактора на титульній сторінці у підзаголовкових даних
вказують «під редакцією» «під загальною редакцією»

 Ім’я відповідального чи наукового редактора дозволено переносити на зворот
титульного аркуша

 Склад редакційної колегії зазначають на звороті титульного аркуша (рідко – у
підзаголовкових даних) чи на контртитулі (у багатотомних і перекладних
виданнях)

Відомості про осіб, що брали 
участь у створенні видання



Відомості про осіб, що брали 
участь у створенні видання

Відомості про 
автора передмови, 

вступної статті, 
коментарів

Відомості про 
художника і 
фотографа

Ім’я автора передмови, вступної статті, коментарів, 
фотографа, художника подають частіше на звороті
титульного аркуша, рідше - у підзаголовкових даних.



!

Відомості про осіб, що брали 
участь у створенні видання

Автор – це особа, яка 
написала твори/тексти.

Ця інформація наводиться 
на титульній сторінці, 

повторюється на останній
сторінці в повній формі

перед назвою.

Укладач – це особа, яка відібрала та 
уклала твори/тексти, написані іншою

(іншими) особою (особами). 

Ця інформація наводиться на звороті
титульної сторінці з позначенням

«укладач»/«укладачі», повторюється
на останній сторінці в повній формі

після назви.



Макет анотованої
каталожної картки

 складається із:
 заголовка бібліографічного запису
 бібліографічного опису
 анотації
 класифікаційного індексу УДК
 авторського знака

 наводять мовою тексту видання

 авторський знак наводять на рівні другого рядка каталожної
картки ліворуч

 способи складання бібліографічного запису:
 за заголовком (містить ім'я автора)
 за назвою (якщо авторів більше трьох)



Анотація і реферат

Макет анотованої
каталожної картки

 наводять у складі макета анотованої каталожної картки

 складають згідно з ДСТУ 7342:2013 «Інформація та
документація. Видавнича анотація. Правила складання та
подання у виданнях» та ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 «СИБИД. Реферат
и аннотация. Общие требования»

 окремим рядком у кінці анотації – відомості про читацьку
адресу видання

 після анотації повторюють індекс УДК



Приклад оформлення макету 
анотованої каталожної картки

Д22



Міжнародний стандартний
номер книги

 наводять згідно з ДСТУ 3814:2013 «Видання. Міжнародна
стандартна нумерація книг»

 розміщують у лівому нижньому куті звороту титульного аркуша

 зазначають повторно в макеті анотованої каталожної картки

 у серійному виданні (якщо серія періодична чи продовжувана)
під ISBN розміщують ISSN

 у багатотомному виданні наводять два ISBN:
видання в цілому та окремого тому



Розміщення
Міжнародного

стандартного номеру 
книги (ISBN)



Знак охорони
авторського права

Відповідно до ЗУ «Про авторське право та суміжні права» 
авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення 

 містить: 
 латинську літеру «С», обведену колом — ©
 ім’я особи, що має авторське право
 рік першої публікації твору

 розміщують у правому нижньому куті звороту титульного аркуша

 збірник творів різних авторів © на кожний окремий твір — у нижній
частині першої текстової сторінки твору

 декілька осіб володіють авторським правом — декілька копірайтів
з вказівкою на характер виконаної роботи



Розміщення знаку 
охорони

авторського права
Д22



Загальна стандартна 
схема розміщення 

вихідних відомостей на 
останній сторінці

Надвипускні та випускні дані

Вид видання за цільовим призначенням

Відомості про серію
(назва, номер)

Відомості про автора 
(1-3 співавтора) (у повній формі)

Назва видання
Підзаголовкові дані

Мова тексту видання 
(крім української)

Випускні дані



Вид видання за цільовим
призначенням

Наприклад 

Наукове видання
Науково-популярне
Навчальне видання
Літературно-художнє
Релігійне видання
Довідкове видання

тощо



Ім’я автора 

 подають у повній формі: прізвище, ім’я і по батькові

 прізвище автора треба виокремлювати за допомогою
засобів вирізнення

 у колективній праці у повній формі подають імена лише
трьох перших авторів зі словами «та ін.»

 видання виходить під псевдонімом автора зазначають
справжнє ім’я після псевдоніма в круглих дужках, за його
згодою

 так само подають світські імена духовних осіб



Назва видання

подають у тій формі, що
зазначена на титульній сторінці



Підзаголовкові дані

подають як на титульній сторінці, крім:

 відомостей про мову тексту, з якої перекладено твір і перекладача
(у перекладних виданнях); 

 титульного, наукового чи відповідального редакторів;

 членів редакційної колегії; 

 імен художника та фотографа; 

 автора передмови, вступної статті, коментарів



Підзаголовкові дані

 ім’я укладача подають у надвипускних даних під назвою у повній формі  
прізвище, ім’я і по батькові

 прізвище укладача треба виокремлювати
за допомогою засобів вирізнення. 

 у роботах, виконаних колективом укладачів, 
у повній формі наводять імена перших трьох укладачів, 
долучаючи слова «та ін.». 



Випускні дані

мають містити такі відомості: 

 формат паперу та частку аркуша
 обсяг видання в умовних друкованих аркушах
 тираж
 номер замовлення виготовлювача видавничої продукції
 повне найменування (ім’я) та місцезнаходження видавця
 серію, номер, дату видачі свідоцтва про внесення видавця до

Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції (далі — Державний реєстр);

 повне найменування (ім’я) та місцезнаходження виготовлювача
видавничої продукції;

 серію, номер, дату видачі свідоцтва про внесення виготовлювача
видавничої продукції до Державного реєстру



Обкладинка

Титульна 
сторінка

Зворот 
титульного 

аркуша

Остання 
сторінка



Обкладинка

Титульна 
сторінка

Зворот 
титульного 

аркуша

Остання 
сторінка



Обкладинка

Титульна 
сторінка

Зворот 
титульного 

аркуша

Остання 
сторінка
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