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Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах:  

Ванкувер стиль (Vancouver style) 

Сфера застосування – медицина та фізичні науки 

Цитування в тексті 

Vancouver стиль передбачає використання посилань у тексті роботи 

щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка 

чи блокова цитата. 

Парафраз. Не береться в лапки. 

Цитата всередині рядка. Береться в лапки. 

Блокова цитата (складається з більше, ніж трьох рядків тексту). 

Подається в тексті з нового рядка з абзацу, не береться в лапки.  

У тексті з цитованою інформацією необхідно вказати порядковий 

номер, який також відображається у списку використаних джерел.  

Можливі три варіанти позначення цитувань в тексті: 

1) порядковий номер у круглих дужках: (1) ; 

2) порядковий номер у квадратних дужках: [1]; 

3) порядковий надрядковий цифровий індекс: 1.  

Якщо прізвище автора цитованої праці вказано в парафразі чи цитаті 

всередині рядка, позначення цитування ставиться одразу після прізвища.  

 

Наприклад: 

У своєму дослідженні, Джонс (1) стверджує ...  
 
У своєму дослідженні, Джонс [1] стверджує ...  
 
 У своєму дослідженні, Джонс1 
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Якщо прізвище автора цитованої праці не вказано в парафразі чи цитаті 

всередині рядка, позначення цитування ставиться наприкінці цитованого 

тексту після розділових знаків.  

 

Наприклад: 

... про що свідчить нещодавнє австралійське дослідження. (2) або ... про що 
свідчить нещодавнє австралійське дослідження. [2] або ... про що свідчить 
нещодавнє австралійське дослідження.2 

 
Якщо прізвище автора цитованої праці вказано в тексті блокової 

цитати, позначення цитування ставиться наприкінці цитованого тексту після 

розділових знаків. 

Якщо джерело згадується у тексті знову, йому необхідно присвоїти той 

самий номер. 

Зазвичай, сторінковий інтервал у внутрішньо текстовому посиланні не 

зазначається, але за потреби його можна вказати поряд із порядковим 

номером. 

 

Наприклад: 

У своєму дослідженні, Джонс (1 с3-4) стверджує ...  
 
... один автор охарактеризував це як "спонтанний перелив сильних 
почуттів".(1 с23) 
 
... один автор охарактеризував це як "спонтанний перелив сильних 
почуттів".1(с23) 

 
При цитуванні кількох джерел одночасно, необхідно перерахувати 

кожен номер в дужках, через кому або тире. У посиланні не повинно бути 

пробілів між комами або тире. 
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Наприклад:  

Several recent studies [1,5,6,7] have suggested that... 
 
Several recent studies (1,5-7) have suggested that... 
 
Several recent studies 1,5-7 have suggested that... 

Упорядкування списку використаних джерел 

Список використаних джерел розміщується в кінці роботи на окремій 

сторінці. Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати 

будь-яке джерело, процитоване в тексті документа. Кожне джерело, 

процитоване в роботі має з'явитися у списку використаних джерел. Так само, 

кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті 

роботи. 

Назва списку використаних джерел – Посилання. Заголовок 

вирівнюється по центру. 

Джерела нумеруються та організовуються в переліку посилань у 

порядку їх згадування в тексті. 

Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел 

Якщо в публікації зазначено від одного до шести авторів,  у посиланні 

необхідно перерахувати їх усіх через кому (див. опис статті з журналу 1-6 

авторів).  

Якщо авторів більше шести, необхідно перерахувати шістьох авторів 

через кому та вказати «та ін.» (див. опис статті з журналу 7 і більше 

авторів). 
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У посиланні необхідно скорочувати число сторінок, де це можливо, 

наприклад, якщо цитату розміщено на сторінках 123-124, то в посиланні 

вказується 123-4. 

Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після URL. 

Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації 

тощо (відповідно до мовних правил певної країни). 

Назви журналів необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень 

можна дізнатися за посиланням:  

 англомовні: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals (NLM Catalog  ) 

 україномовні: http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf (ДСТУ 

3582:2013) 

 
 Схема Приклад  
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Прізвище1 Ініціали1, 
Прізвище2 Ініціали2, 
Прізвище3 Ініціали3, 
Прізвище4 Ініціали4, 
Прізвище5 Ініціали5, 
Прізвище6  Ініціали6. 
Назва статті. Назва 
журналу. Дата 
публікації;Номер 
тому(Номер 
випуску):Сторінковий 
інтервал.  
 

Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood 
pressure levels before dementia. Arch Neurol. 
2005 Jan 12;62(1):112-6. 
 
Немец АЮ, Ваврив ДМ. Взаимодействие 
высокочастотных и низкочастотных 
колебаний в синхронизируемом генераторе. 
Известия высших учебных заведений. 
Радиоэлектроника. 2015 Янв 8;58(12):53-61.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf
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Прізвище1 Ініціали1, 
Прізвище2 Ініціали2, 
Прізвище3 Ініціали3, 
Прізвище4 Ініціали4, 
Прізвище5 Ініціали5, 
Прізвище6  Ініціали6, 
та ін. Назва статті. 
Назва журналу. Дата 
публікації;Номер 
тому(Номер випуску): 
Сторінковий інтервал.  

Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas 
J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic 
resonance cholangiopancreatography accurately 
detects common bile duct stones in resolving 
gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005 Jun 
12;200(6):869-75. 
 
Батурин СА, Дьяченко НХ, Ложкін РН, Ільченко 
АС, Кур’ята ЛД, Шумко ВГ, та ін. Розробка 
математичної моделі відкладання сажі у 
фільтрі відпрацьованих газів автомобіля. 
Вісник ЖДТУ. Сер.: Техн. Науки. 2013 Груд 
18;4(67):75-9 
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Прізвище Ініціали. 
Назва статті. Назва 
журналу [Інтернет]. 
Дата публікації [Дата 
цитування];Номер 
тому(Номер 
випуску):Сторінковий 
інтервал. Доступно:  
URL DOI 
 

Stockhausen L, Turale S. An explorative study of 
Australian nursing scholars and contemporary 
scholarship. J Nurs Scholarsh [Internet]. 2011 Mar 
[cited 2013 Feb 19];43(1):89-96. Available from: 
http://search.proquest.com.ezproxy.lib.monash.e
du.au/docview/858241255 
 
Пилипко ММ, Морозов ДВ. Порівняльний 
аналіз схем КМОП суматорів на 10 
транзисторах. Изв. вузов. Радиоэл. [Інтернет]. 
2014 Бер [цитовано 2016 Січ 22];57(9):42-54. 
Доступно: http://radio.kpi.ua/article/view  
 
Kanneganti P, Harris JD, Brophy RH, Carey JL, 
Lattermann C, Flanigan DC. The effect of smoking 
on ligament and cartilage surgery in the knee. Am 
J Sports Med [Internet]. 2012 Dec [cited 2013 Feb 
19];40(12):2872-8. Available from: 
http://ajs.sagepub.com/content/40/12/2872 
DOI: 10.1177/0363546512458223 
 
Польщиков КО, Лаврут ОО. Математична 
модель процесу обміну інформацією. Системи 
обробки інформації [Інтернет]. 2007 [цитовано 
2016 Січ 20];1(13):82–3. Доступно: 
http://sit.nuou.org.ua/article/view/39029 DOI 
10.1109/25.966585. 
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Прізвище Ініціали. 
Назва книги. Номер 
видання*. Місце 
видання: Видавець; 
Рік видання. Кількість 
сторінок. 
 
*якщо не перше 

Carlson BM. Human embryology and 
developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 
2009. 541 p. 
 
Вентцель ЕС. Системи обробки інформації. 
Київ: Політехніка; 1992. 552 с. 
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 Прізвище редактора 
Ініціали, редактор. 
Назва книги. Номер 
видання*. Місце 
видання: Видавець; 
Рік видання.  Кількість 
сторінок. 
 
*якщо не перше 

O'Campo P, Dunn JR, editors. Rethinking social 
epidemiology: towards a science of change. 
Dordrecht: Springer; 2012. 348 p. 
 
Герасимов БМ, редактор. Інтелектуальні 
системи підтримки рішень менеджменту. 
Львів: МАКНС;2005. 119 с. 
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 Прізвище Ініціали. 
Назва книги. Номер 
видання. Місце 
видання: Видавець; 
Рік видання. Номер 
розділу, Назва розділу; 
сторінковий інтервал 
розділу. 

Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic 
endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2005. Chapter 29, 
Endometriosis; p. 1103-33. 
 
Шумілін ОР, редактор. Бойовий статут 
Сухопутних військ. Київ: КСВ ЗСУ; 2010. 
Частина 2, Батальйон, рота; с. 172–184. 

Е
л

е
к

т
р

о
н

н
а

 к
н

и
га

 

Прізвище Ініціали. 
Назва веб-сторінки 
[Інтернет]. Місце 
видання: Спонсор веб-
сайта/Видавець; Рік 
видання [дата 
цитування]. Кількість 
сторінок. Доступно:  
URL DOI:  

Schiraldi GR. Post-traumatic stress disorder 
sourcebook: a guide to healing, recovery, and 
growth [Internet]. New York: McGraw-Hill; 2000 
[cited 2006 Nov 6]. 446 p. Available from: 
http://books.mcgraw-hill.com/
getbook.php?isbn=0071393722&template=#toc 
DOI: 10.1036/0737302658 
 
Дахно ІІ. Історія держави і права: навч. посібн. 
для студ. ВНЗ [Інтернет]. Київ: Цул; 2013 
[цитовано 2016 Січ 20]; 658 с. Доступно: 
http://culonline.com.ua/index.php?newsid=820 
 

http://culonline.com.ua/index.php?newsid=820
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Прізвище Ініціали. 
Назва роботи [тип 
роботи]. Місце 
видання: Установа, в 
якій надруковано 
роботу; Рік видання. 
Кількість сторінок.  
 

O’Brien KA. The philosophical and empirical 
intersections of Chinese medicine and western 
medicine [dissertation]. Melbourne, AU; Monash 
University; 2006. 439 p. 
 
Швачка МТ. Властивості розв'язків 
стохастичних диференціально-
функціональних рівнянь з нескінченною 
післядією [дисертація]. Чернівці: Чернів. нац. 
ун-т; 2014. 68 с. 
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Прізвище Ініціали. 
Назва роботи [тип 
роботи в Інтернеті]. 
Місце видання: 
Видавець; Рік 
видання. [цитовано 
Дата]. Доступно:  URL 
DOI:  

Bianchi M. Multiscale fabrication of functional 
materials for regenerative medicine [dissertation 
on the internet]. Bologna, IT: University of 
Bologna; 2011. [cited 2012 Dec 07]. Available 
from: http://ezproxy.lib.monash.edu.au/login?url
=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22881-0 
 
Пустова МТ. Аналітичні та статистичні моделі 
оцінювання показників ефективності 
функціонування call-центрів [дисертація в 
Інтернеті]. Чернівці: Чернів. нац. ун-т; 2014. 
[цитовано 2016 Січ 20] Доступно: 
http://www.disslib.org/analitychni-ta-
statystychni-modeli-otsinjuvannja-pokaznykiv-
efektyvnosti.html  
 

http://www.disslib.org/analitychni-ta-statystychni-modeli-otsinjuvannja-pokaznykiv-efektyvnosti.html
http://www.disslib.org/analitychni-ta-statystychni-modeli-otsinjuvannja-pokaznykiv-efektyvnosti.html
http://www.disslib.org/analitychni-ta-statystychni-modeli-otsinjuvannja-pokaznykiv-efektyvnosti.html
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Прізвище Ініціали. 
Назва матеріалу. В: 
Прізвище редактора 
Ініціали, редактор. 
Назва видання. 
Матеріали 
конференції Назва; 
Дата конференції; 
Місце конференції. 
Місце видання: 
Видавець; Рік 
видання. сторінковий 
інтервал.  
 
або 
 
Прізвище редактора 
Ініціали, редактор(и). 
Назва видання. Назва 
матеріалів 
конференції; Дата 
конференції; Місце 
конференції. Місце 
видання: Видавець; 
Рік видання.  

Grassby AJ. Health care in the multi-cultural 
society. In: Walpole R, editor. Rural Health. 
Proceedings of the Rural Health Conference of the 
Royal Australian College of General Practioners; 
1978; Melbourne. Melbourne, AU: The Royal 
Australian College of Practioners; 1979. p. 49-50. 
 
Абрамов ДО, Фінансові механізми 
забезпечення реалізації портфелю 
інноваційних проектів підприємств України. В: 
Редько ОВ, редактор. Матеріали VІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. Сучасні підходи до 
управління підприємством; 2015 Квіт 15-17; 
Київ. Київ: НТУУ «КПІ»; 2015, с. 15-20. 
 
Harris AH, editor. Economics and health. 
Proceedings of the 19th Australian Conference of 
Health Economists; 1997 Sep 13-14; Sydney, AU. 
Kensington (AU): School of Health Services 
Management, University of New South Wales; 
1998. 
 
Дубровка ФЛ, редактор. Матеріали VIII 
International Conference on Antenna Theory and 
Techniques (ICATT); 2012 Трав 10-12; Харків, 
Харків: Харк. Нац. ун-т радіоелектр.; 2012.  
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Прізвище Ініціали. 
Назва матеріалу. В: 
Назва конференції 
[Інтернет]; Дата 
конференції; Місце 
конференції. Місце 
видання: Видавець; 
Дата видання 
[цитовано Дата]; 
Сторінковий інтервал. 
Доступно:  URL або 
Назва БД. 
 
або 
 
Прізвище редактора 
Ініціали, редактор. 
Назва видання 
[Інтернет]. Матеріали 
конференції Назва; 
Дата конференції; 
Місце конференції. 
Місце видання: 
Видавець; [цитовано 
Дата]. Доступно:  URL 
або Назва БД. 

Murphy KA. Safe at heart: an empowerment 
approach to relationship abuse prevention. In: 
Connecting Research and Practice in Relationships 
[Internet]; 2009 Nov 7-8; QUT Kelvin Grove 
Campus, AU. Melbourne (AU): Australian 
Psychological Society; 2009 [cited 2012 Dec 18]; 
p. 28-34. Available from: 
http://search.informit.com.au/documentSummar
y;dn=203435761811048;res=IELHEA 
 
Абрамов ДО. Фінансові механізми 
забезпечення реалізації портфелю 
інноваційних проектів підприємств України. В: 
Матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. 
Сучасні підходи до управління підприємством 
[Інтернет]; 2015 Квіт 15-17; Київ. Київ: НТУУ 
«КПІ»; 2015 [цитовано 2016 Січ 20]; с. 15-20. 
Доступно: http://sit.nuou.org.ua/article/view/37
210  
 
Bashook PG, Miller SH, Parboosingh J, Horowitz 
SD, editors. Credentialing physician specialists: a 
world perspective [Internet]. Proceedings; 2000 
Jun 8-10; Chicago. Evanston (IL): American Board 
of Medical Specialties, Research and Education 
Foundation; [cited 2006 Nov 3]. 221 p. Available 
from: http://www.abms.org/publications.asp 
 
Дубровка ФЛ, редактор. Матеріали VIII 
International Conference on Antenna Theory and 
Techniques (ICATT) [Інтернет]; 2012 Трав 10-
12; Харків, Харків: Харк. Нац. ун-т радіоелектр.; 
[цитовано 2016 Січ 20]; 112 с. Доступно: 
http://icatt.org.ua/proc/ 



Науково-технічна бібліотека  

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

Е
л

е
к

т
р

о
н

н
и

й
 р

е
су

р
с 

(в
е

б
-с

а
й

т
) 

Прізвище Ініціали або 
Назва організації. 
Назва сторінки 
[Інтернет]. Місце 
видання: Видавець; 
Дата або рік видання 
[оновлено Дата; 
цитовано Дата]. 
Доступно:  URL  

Diabetes Australia. Diabetes globally [Internet]. 
Canberra ACT: Diabetes Australia; 2012 [updated 
2012 June 15; cited 2012 Nov 5]. Available from: 
http://www.diabetesaustralia.com.au/en/
Understanding-Diabetes/Diabetes-Globally/ 
 
Видавнича служба УРАН. Наукова періодика 
України [Інтернет]. Київ: Видавнича служба 
УРАН; 2013 [оновлено 2016 Січ 10; цитовано 
2016 Січ 20]. Доступно:  http://journals.uran.ua/ 

У
р

я
д

о
в

і 
т

а
 т

е
х

н
іч

н
і 

зв
іт

и
 (

д
р

у
к

) 

Прізвище Ініціали. 
Назва звіту. Місце 
видання: Видавець; 
Дата видання. 
Кількість сторінок. 
Номер звіту. 
 

Rowe IL, Carson NE. Medical manpower in 
Victoria. East Bentleigh (AU): Monash University, 
Department of Community Practice; 1981. 35 p. 
Report №: 4. 
 
Нелін ЄН. Високовибірні резонансно-тунельні 
кристалоподібні пристрої обробки сигналів. 
Київ: НТУУ "КПІ"; 2011. 119 с. Д/б №2332-п. 

У
р

я
д

о
в

і 
т

а
 т

е
х

н
іч

н
і 

зв
іт

и
 

р
о

б
о

т
и

 (
o

n
li

n
e

) 

Прізвище Ініціали. 
Назва звіту [Інтернет]. 
Місце видання: 
Видавець; Дата 
видання [цитовано 
Дата]. Кількість 
сторінок. Номер звіту. 
Доступно:  URL DOI.  
 

Li Z, Zeki R, Hilder L, Sullivan EA. Australia's 
mothers and babies 2010 [Internet]. Canberra 
(AU): AIHW; 2012 [cited 2012 Dec 18]. 132 p. Cat. 
No.: PER 57. Available from: 
http://aihw.gov.au/publication-
detail/?id=60129542376 
 
Нелін ЄН. Високовибірні резонансно-тунельні 
кристалоподібні пристрої обробки сигналів 
[Інтернет]. Київ: НТУУ "КПІ"; 2011 [цитовано 
2016 Січ 20]. 119 с. Д/б №2332-п. Доступно:  
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4753 
 



Науково-технічна бібліотека  

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

 

Детальніше про Vancouver стиль за посиланнями: 

 Офіційне видання зі стилю: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2    

 Monash University Library: http://guides.lib.monash.edu/citing-

referencing/vancouver 

 

Укладач: Марія Федорець  

 

П
а

т
е

н
т

 
Прізвище винахідника 
Ініціали, винахідник; 
Назва 
патентовласника, 
патентовласник. 
Назва винаходу. 
Номер патенту*. Дата 
публікації.  
 
*вказати країну 

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., 
assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting 
device and positioning tool assembly. United 
States patent 20020103498. 2002 Aug 1. 
 
Глухов ОЗ, Хархота ГІ, Агурова ІВ, Прохорова СІ, 
винахідники; Донецький ботанічний сад НАН 
України, патентовласник. Спосіб використання 
галофітів для демінералізації едафотопів 
техногенних земель. Патент України № 83384. 
2013 Вер 10. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2
http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver
http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver

