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Інформація та документація. 

Видання електронні. Основні види та 
вихідні відомості

Чинний з 11 березня 2010 року

Стандарт установлює:

основні види
електронних видань

склад і розміщування в 
них вихідних відомостей



Чи кожен електронний документ є електронним 
виданням? 



Електронні видання за наявністю 
друкованого еквівалента

Самостійне електронне
видання

Електронний аналог
друкованого видання

За технологією використання

 Локальне

Мережне

 Комбінованого використання



Електронні видання за природою 
основної інформації

 Текстове (символьне) електронне видання

 Мультимедійне електронне видання:

• образотворче
• звукове

 Програмний продукт

За характером взаємодії з 
користувачем

 Детерміноване

 Недетерміноване
(інтерактивне)



Електронні видання 
за періодичністю

Електронні видання 
за структурою

 Неперіодичне

 Періодичне

 Продовжуване

 Оновлюване

 Одночастинне

 Багаточастинне

 Серійне видання

 Серіальне





Основні елементи вихідних відомостей 
електронного мережевого видання:

Надзаголовкові дані

Відомості про автора (авторів) та
інших осіб, що брали участь у
створенні електронного видання

Назва

Підзаголовкові дані

Вихідні дані

Випускні дані

Класифікаційний індекс УДК та 
авторський знак

Бібліографічний опис

Вид видання за цільовим 
призначенням

Міжнародні стандартні номери

Анотація

Знак охорони права



Надзаголовкові дані містять:

Найменування організації, від імені або за 
участю якої випускають видання

назва

Відомості про серію

рік 
заснування

номер випуску

Відомості про осіб, які брали участь у 
створенні серії, підсерії

Відомості про підсерію

назва

номер випуску



Підзаголовкові дані містять:

Відомості, що доповнюють 
основну назву

Читацька аудиторія

Вид видання або літературний 
жанр

Відомості про повторюваність 
видання

Титульний редактор

Мова видання

Загальна кількість томів у 
багатотомному виданні та 

порядковий номер тому (книги, 
частини)

Місце і дата проведення
(для конференцій, симпозіумів)

Відомості про наявність 
електронного носія (відео, CD-ROM)



Випускні дані містять такі відомості:

Вид й кількість електронних 
носіїв та комплектність ЕВ

Об'єм даних у Мб

Тривалість звукових і 
відеофрагментів у хвилинах

Тираж

Ім'я, місце знаходження й 
електронну адресу, телефон, 

факс видавця, а також редакції
(в періодичному та 

продовжуваному виданнях)

Ім'я, місце знаходження й 
електронну адресу, телефон, факс 

виготовлювача тиражу

Серію, номер і дату видачі
Свідоцтва про внесення видавця й
виготовлювача ЕВ до Державного 

реєстру субєктів видавничої
страви (в неперіодичному ЕВ)



На останній сторінці мережевого 
видання містяться такі дані:

Вид видання за цільовим призначенням

Назва і номер випуску серії (підсерії)

Автор/автори

Назва

Укладачі

Відомості, що пояснюють чи доповнюють назву (підзаголовкові відомості)

Мережеве електронне видання

Мову тексту видання

Колектив авторів (якщо більше 4-х)

Системні вимоги, обсяг даних

Дата прийняття о публікації та електронна адреса розташування

Ім'я, місцезнаходження й електронну адресу, телефон виготовлювача

тиражу електронного видання



Назва видання

Місце видання
Видавництво/видавець
Рік видання





Вид видання за цільовим призначенням

Назва

Підзаголовкові дані

Мова видання, наявність паралельного
видання іншою мовою

Колектив авторів

Дата прийняття до публікації та електронна
адреса розташування

Ім'я, місцезнаходження й електронна адреса,
телефон виготовлювача тиражу
електронного видання





Дані на первинному пакуванні

Надзаголовкові дані (за наявності)
Відомості про автора та інших осіб, що брали участь у створенні ЕВ
Назва
Підзаголовкові дані
Вихідні дані
Випускні дані
УДК, авторський знак, ISBN, ISSN
Вид видання за цільовим призначенням
Бібліографічний опис
Відомості про друковане видання, аналогом якого є електронне
Відомості українською мовою в іншомовному виданні
Знак охорони авторського права



Розміщення даних на титульному екрані

1. Надзаголовкові дані (за наявності)

2. Відомості про автора та інших осіб, 
що брали участь у створенні ЕВ

3. Назва

4. Підзаголовкові дані

5. Вихідні дані

6. ISBN, ISSN

7. Відомості про друковане видання, 
аналогом якого є електронне

9. Знак охорони авторського права

8. Відомості українською мовою в 
іншомовному виданні 



Титульний екран



Етикетка електронного носія

Назва

Підзаголовкові дані

Міжнародний стандартний
номер книги

Знак охорони авторського
права

Вихідні дані



Первинне пакування

Лицьовий бік Внутрішній бік



Задній бік первинного
пакування ЕВ

Вид видання за цільовим
призначенням

Вид та кількість електронних
носіїв, комплектність ЕВ, об'єм
даних у мегабайтах, тираж

Найменування,
місцезнаходження й
електронна адреса, телефон
видавця і виготовлювача

Серія, номер і дата видачі
Свідоцтва про внесення видавця
й виготовлювача електронного
видання до Державного реєстру
суб'єктів видавничої справи



Дані на вторинному пакуванні

Відомості про автора та інших осіб, що брали участь у створенні ЕВ

Назва

Відомості про види й кількість електронних носіїв

Вихідні дані

Анотація

Випускні дані

Відомості українською мовою в іншомовному виданні

Знак охорони авторського права



Вторинне пакування

Лицьовий бік Задній бік
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