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4.6. Правила цитування та посилання на використані джерела  

При оформленні тексту магістерської роботи автор повинен давати посилання на джере-
ла, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких 
розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячено дослідження. Такі поси-
лання дають свідчення про достовірність відомостей щодо джерела та є проявом традиційних 
етичних норм наукової діяльності. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш 
ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них присутній матеріал, який не 
включено до останнього видання.  

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших дже-
рел, що містять велику кількість сторінок, тоді в посиланні треба точно вказати номери сторі-
нок, ілюстрацій, таблиць, формул.  

Посилання в тексті магістерської роботи на джерела слід зазначати порядковим номером 
за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «... у працях [1 – 7] 
...».  

Якщо в тексті потрібно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторін-
ки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання 
має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.  

Приклад: 

цитата в тексті:". . . незважаючи на пріоритетне значення капіталізації прибутку, ні в яко-
му разі не можна ігнорувати й вимоги, що становлять принципи певної дивідендної політики [6, 
стор. 29] ".  

Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів давати посилання 
на особисті наукові праці автора (принаймні ті, перелік яких наведено в авторефераті).  

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, "рис. 
1.2".  

Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад,". . . 
у формулі (2.1)".  

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тек-
сті пишуть скорочено, наприклад: "... в табл. 1.2".  

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "ди-
вись", наприклад: "див. табл. 1.3".  

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для кри-
тичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вима-
гає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спо-
творити зміст, закладений автором.  

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, 
в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові тер-
міни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали 
загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий"; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без 
перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перек-
ручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці 
цитати (на початку, всередині, в кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розді-
ловий знак, то він не зберігається; 



 
51

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами), 
що дає значну економію тексту, слід бути граничне точним у викладенні думок автора, корект-
ним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело; 

д) якщо необхідно виявити ставлення автора магістерської роботи до окремих слів або 
думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питан-
ня; 

є) якщо автор магістерської роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться 
спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім 
дефіс і вказуються ініціали автора роботи, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. 
Варіантами таких застережень є: (курсив мій. – Ю. Ю. ), (підкреслено мною. – А. Я.), (розрядка 
моя. – В. В.).  


