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З 1 січня 2014 року набув чинності новий стандарт ДСТУ 3582:2013 
“Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила”. 

Цей стандарт установлює загальні положення і правила скорочування слів і 
словосполучень українською мовою під час складання бібліографічного запису та 
умови їхнього застосування.

При скороченні слів та словосполучень російською мовою використовуємо 
ГОСТ 7.12-93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила”, яким користуємось з 1 липня 1995 року.



Таблиця порівняння правил скорочення слів та 
словосполучень українською та російською мовами

УКРАЇНСЬКА МОВА

1. Скороченню підлягають різні частини 
мови. Одне й те саме скорочення слова 
застосовують для всіх його граматичних 
форм:

антропометричний - антропометр.
антропометричної - антропометр.

1. Для скорочення слів застосовують методи 
відсікання, стягування або їхнього 
поєднання. Після скорочення методом 
відсікання кінцевої частини ставлять 
крапку:

управлінський - управл.
індивідуальний - індивід.

РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Сокращению подлежат различные части речи. Для 
всех грамматических форм одного и того же слова 
применяется одно и то же сокращение:

историческая - ист.

исторический - ист.

1. При сокращении слов применяют усечение, 
стяжение или сочетание этих приемов. Сокращение 
методом усечения обозначается точкой:

автор - авт.

комментарий - коммент.



3. У разі скорочення методом стягування крапку в 
кінці слова не ставлять.

мільйон - млн
гривня - грн

бібліотека - б-ка

4. Незалежно від методу скорочення у слові має 
залишатися не менше двох літер.

5. Скорочувати слова до однієї початкової літери 
дозволено тільки для загальноприйнятих скорочень та 
окремих слів, поданих у додатку А.

рік - р.
карта - к.

сторінка - с.

6. Іменники скорочуються лише за наявності їх у 
додатку А. Дозволено застосовувати загальноприйняті 
скорочення слів і словосполучень, які не внесено в 
додаток А.

до нашої ери - до н. е.
сантиметр - см
та інші - та ін.

3. Точку не ставят, если сокращение образовано 
стяжением и сокращенная форма оканчивается на ту же 
букву, что и полное слово:

издательство -изд-во

4. Вне зависимости от используемого приема при 
сокращении должно оставаться не менее двух букв.

5. Сокращение слова до одной начальной буквы 
допускается только для общепринятых сокращений и 
отдельных слов, приведенных в разделе 5:

век -в.

год - г.

6. Имена существительные сокращают только в том 
случае, если они приведены в разделе 5:



7. Скорочення, прийняті для іменників, мають 
бути такими самими як для прикметників, так і 
для пасивних дієприкметників, утворених від 
спільного кореня:

академічний - акад.
академія - акад.
видання - вид.
виданий - вид. 

8. Прикметники і дієприкметники, які мають 
закінчення зазначені в пункті 4.4, скорочуються 
методом їхнього відсікання.
9. Прикметники, що закінчуються на -графічний, 
-логічний, -номічний, скорочуються відсіканням 
відповідно -афічний, -огічний, -омічний.

географічний - геогр.
філологічний- філол.

астрономічний - астрон.

10. Прикметники, утворені від власних імен, 
скорочуються відсіканням “-ський”:

франківський - франків.
шевченківський - шевченків.

7. Сокращения, принятые для имен существительных, 
распространяются на образованные от них 
прилагательные, глаголы и страдательные причастия:

доработка, доработал, доработанный - дораб.

8. Прилагательные и причастия, которые имеют 
окончания перечисленные в пункте 3.4, сокращаются их 
отсечением.

9. Прилагательные, оканчивающиеся на -графический, -
логический, -номический, сокращаются отсечением 
следующих частей слова: -афический, -огический, -
омический:

географический - геогр.                                                                                                         
биологический - биол.                                    

астрономический - астрон.

10. Нет пункта , соответствующего пункту 4.4.2 ДСТУ 
3582:2013. Окончание “-ский” указано в пункте 3.4 
ГОСТ 7.12-93 как отсекаемое при сокращении 
прилагательных и причастий.



11. У разі скорочення прикметників, утворених 
від географічних назв, для кращого розуміння 
треба зберігати найповнішу форму скорочення:

Бориспільський район - Бориспіл. р-н

Якщо назва району та області збігається,їх 
скорочують однаково:

Харківська область - Харків. обл.

Харківський район - Харків. р-н

12. У скорочуваній методом відсікання частині 
прикметника, якій передує літера “й” або 
голосна, зберігають наступну за цими літерами 
приголосну:

олійний - олійн.

11. В ГОСТ 7.12-93 нет пункта , 
соответствующего пункту 4.4.3                   
ДСТУ 3582:2013. 

12. Если отсекаемой части предшествует буква 
“й” или гласная буква, при сокращении следует 
сохранить следующую за ней согласную:

крайний - крайн.

ученый - учен.



13. Якщо скорочуванню підлягає одна літера, 
слово не скорочують:

вищий - вищ., але вища - не скорочують

міський - міськ., але міська - не скорочують

14. Якщо скорочуваній частині прикметника 
передує апостроф, зберігають наступну за ним 
голосну і приголосну літери:

слов`янський - слов`ян.

15. Якщо скорочуваній частині прикметника 
передує м`який знак, скорочення має 
закінчуватись на приголосну, що стоїть перед 
ним:

польський - пол.

гуцульський - гуцул.

13.  В ГОСТ 7.12-93 нет пункта , 
соответствующего пункту 4.6                   
ДСТУ 3582:2013.  

14.  В ГОСТ 7.12-93 нет пункта , 
соответствующего пункту 4.7                   
ДСТУ 3582:2013. 

15. Если отсекаемой части предшествует 
буква “ь”, то слово при сокращении должно 
оканчиваться на стоящую перед ней 
согласную:

польский - пол.

гуцульский - гуцул.



16. Якщо скорочуваній частині прикметника 
передує подвоєна приголосна, зберігають першу:

іменний - імен.

осінній - осін.

17. Якщо слово можна скорочувати відсіканням 
різної кількості літер, відсікають максимальну 
їхню кількість:

фундаментальний - фундам., а не фундамент. чи 
фундаментал.

Треба застосовувати найбільш повну форму 
скорочення слова, щоб унеможливити 
двозначність розуміння його значення:

комічний - коміч., а не ком.

статичний - статич., а не стат.

16. Если отсекаемой части слова предшествует удвоенная 
согласная, при сокращении следует сохранить одну из 
согласных:

классический - клас.

металлический - метал.

17. Если слово можно сократить отсечением различного 
количества букв, при его сокращении следует опускать 
максимальное количество букв:

экспериментальный - эксперим., а не эксперимент. или 
экспериментал.

Следует применять наиболее полную форму сокращения во 
избежание затруднения в понимании текста 
библиографической записи:

логический - логич., а не лог.

статический - статич., а не стат.



18. Спільнокореневі прикметники, що 
відрізняються лише префіксами, скорочують 
однаково:

народний - нар.

міжнародний - міжнар.

19. Складні іменники, які пишуть через дефіс, 
скорочують відсіканням кожної зі складових 
частин, або однієї із них:

словник-довідник - слов.-довід.

20. У словосполученні скорочують кожне слово:

філологічний факультет - філол. ф-т

науковий посібник - наук. посіб.

18. Слова, отличающиеся только приставками, 
сокращают одинаково:

автор -авт.

соавтор - соавт.

19. В ГОСТ 7.12-93 нет пункта , соответствующего 
пункту 4.12  ДСТУ 3582:2013. 

20. В словосочетании сокращают каждое слово:

вспомогательная карточка - вспом. карт.

раздельная пагинация - разд. паг.



21. В окремих (усталених) словосполученнях, 
поданих у додатку А, слова скорочують тільки в 
межах цього словосполучення: 

титульний аркуш - тит. арк.

без місця - б. м.

22. У складних прикметниках, які пишуть через 
дефіс, відсікають кожну складову частину або 
одну з них відповідно до загальних правил 
скорочення:

хіміко-біологічний - хім.-біол.

римо-католицький - римо-католиц.

23. У складних прикметниках, які пишуться 
разом, відсікають другу частину слова відповідно 
до загальних правил скорочення:

багатонаціональний - багатонац.

21. В отдельных устойчивых словосочетаниях, 
приведенных в разделе 5, слова сокращают только в 
составе данного словосочетания:

титульный лист - тит. л.

без года - б. г.

22. В сложных словах, пишущихся через дефис, 
сокращают каждую часть слова и сокращение также 
записывают через дефис:

профессионально-технический - проф.-техн.

23. В сложных словах, пишущихся слитно, 
сокращают либо первую, либо последнюю часть 
слова или оставляют первые буквы слов, 
составляющие сложное слово:

микрофиша - мфиша

видеофонограмма - видеофоногр.



24. Дозволено використовувати загальновідомі 
ініціальні скорочення (абревіатури) в їхній 
усталеній формі:

науково-дослідний інститут - НДІ

Національна академія наук України - НАН 
України 

25. Слово, що пояснює назву видання та є єдиним 
членом речення, не скорочують:

Хімія: підручник 

але

Хімія: підруч. для студентів хім. ф-ту

24. Акронимное сокращение записывается 
прописными буквами без точек. Допускается 
использовать некоторые устойчивые сокращения, 
форма которых отражает сложившуюся практику их 
применения:

академия наук -АН

научно-исследовательский институт - НИИ 

25. В ГОСТ 7.12-93 нет пункта , соответствующего 
пункту 4.17 ДСТУ 3582:2013. 



26. У ДСТУ 3582:2013  немає пункту , що 
співвідносився б із пунктом 3.4.5 ГОСТ 7.12-93.

26. Прилагательные и причастия в краткой форме 
сокращаются так же, как и в полной форме:

изданный, издан, издано - изд. 



Порівнявши обидва стандарти, можна зробити висновок, що основні принципи 

та правила скорочення слів та словосполучень в українській та російській мовах доволі 

схожі між собою. Це зумовлено спорідненістю мов.

Але також є певні відмінності, на які необхідно звернути увагу, щоб 

уникнути помилок при складанні бібліографічного запису.

Так, наприклад, у ДСТУ 3582:2013 “Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою” розмежовуються поняття “складні іменники” та 

“складні прикметники”, а у ГОСТ 7.12-93 “Библиографическая запись. Сокращения 

слов на русском языке” використовується термін “сложные слова”, який поєднує в 

собі обидва поняття.

В обох стандартах іменники скорочуються тільки якщо вони подані у 

спеціальному додатку ( у ДСТУ 3582:2013 це додаток А, а у ГОСТ 7.12-93 - розділ 5). 



Але, в українській мові скорочення, прийняті для іменників, мають бути такими 

самими як для прикметників, так і для пасивних дієприкетників, утворених від 

спільного кореня:

документ - док.
документальний - док., а не документ.

А в російській мові:
документ- док.

документальный - докум., а не док.

Тобто, спільнокореневі прикметники та дієприкметники, що мають закінчення 

зазначені у пункті 3.4 ГОСТ 7.12-93 скорочуються лише методом відсікання цих 

закінчень.



Дякую за увагу!
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