
Вимоги до  переліку використаних джерел 

У зв’язку з розміщенням публікацій в міжнародних наукометричних базах 

даних необхідно дотримуватися ряду правил при поданні пристатейних 

списків літератури. 

Для відповідності вимогам міжнародних баз даних необхідно приводити 

ДВА СПИСКИ ПОСИЛАНЬ на використані в роботі джерела : 

Бібліографічний список та додатковий список літератури в романському 

алфавіті References 

Бібліографічний список і References наводяться в кінці статті і 

розташовуються послідовно один за іншим під відповідними заголовками: 

«Бібліографічний список» і «References», відповідно. Заголовок розміщується 

по центру звичайним накресленням шрифту, 

Відмінності списків. У Бібліографічному списку і в References вказуються 

одні і ті ж джерела. Кількість джерел в References повинна відповідати 

кількості джерел в Списку літератури. У Бібліографічному списку джерела 

наводяться в алфавітному порядку, спочатку - джерела, опубліковані на 

кирилиці, потім джерела, опубліковані іноземними мовами (латиницею). 

Оскільки кириличний алфавіт відрізняється від латинського, порядок 

розташування джерел в References може відрізнятися від їх розташування в 

Бібліографічному списку 

 

Бібліографічний список 

Розташовується після тексту статті за алфавітом використаних джерел з 

підзаголовком Бібліографічний список.  

Бібліографічнийсписок має бути оформленим за Harvard Referencing Style, 

який  є найбільш поширеним міжнародним стилем цитування в галузі 

гуманітарних та суспільних наук. Визначеної форми Harvard Referencing 

Style щодо цитування та опису посилань не існує, бо немає організації, яка б 

його розробляла. Оскільки стандартної форми немає, існує величезна 

кількість варіацій Harvard Referencing Style, (більше 60).  

У нашому виданні References має бути оформлений за варіантом Harvard 

Referencing style (British Standards Institution), запропонованим 

Методичними рекомендаціями «Міжнародні стилі цитування та посилання в 

наукових роботах», виданими за сприянням Української бібліотечної 

асоціації 

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/International%20style%20citations_2017

.pdf?id=d1b22a28-96eb-4ca4-9ac7-8e29a393b9fb 



Посилання на джерела оформлюються за правилами Harvard Referencing 

Style безпосередньо в тексті у круглих дужках, в яких вказується прізвище 

автора публікації, рік видання і (при необхідності) номер сторінки в 

наступному формат,  наприклад : Ушакова (2011) або Гвоздєв (1961, с.374). 

Докдадніше див. Додаток 

Інформація, вміщена в круглі дужки, повинна дозволяти ідентифікувати 

конкретне джерело, вказане у Бібліографічному списку, за прізвищем автора 

та роком видання, а також номером сторінки. Всі джерела, зазначені в 

круглих дужках, повинні бути вказані в Бібліографічному списку. 

Основні правила оформлення списку : 

Джерела в списку не нумеруються, а організовуються в алфавітному порядку 

за прізвищами авторів. Якщо у списку більш ніж одне посилання одного і 

того ж автора, то вони сортуються за датами, починаючи з самої ранньої, 

2000a, 2000b тощо Якщо матеріал не має автора, його необхідно розподілити 

за першою літерою його назви.  

Приклад: 

Григоренко, П.. 2013. 

Григоренко, П. 2013а. 

Григоренко, П. 2013b. 

Томак, М. 2013. 

Томак, М. та Тисячна Н. 2013. 

Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з 

вирівнюванням по ширині без відступів.. Якщо бібліографічний опис 

джерела займає кілька рядків, тоді перший рядок опису вирівнюється по 

ширині без відступів, а наступні рядки – з відступом у 1,25 см. 

У публікації, будь то книга або журнал, назва завжди виділяється курсивом. 

Місце видання наводиться перед назвою видавництва.  

Для розділення елементів запису використовуються коми. 

Загальні схеми оформлення бібліографічного посилання 

Книги.  

Прізвище, ініціали автора(рів), рік видання. Назва книги. Відомості про 

видання. Місто: Видавництво. 

 



Статті або окремі глави із зазначенням різних авторів з книги або 

збірника 

Автор/и, редактори, перекладачі та ін. (Прізвище кома ініціали) Рік видання, 

Назва статті: відомості, що відносяться до заголовку, Назва книги: відомості, 

відомості щодо назви, Місце видання : Видавництво. Розташування статті 

(сторінки) 

Дисертація 

Прізвище, Ініціали Рік, Назва дисертації. Тип роботи з вказівкою вченого 

ступеня автора, Офіційна назва університету, Місце розташування 

університету 

Статті з журналу 

Автор / и (прізвище кома ініціали) Рік видання, Заголовок статті: відомості, 

що відносяться до заголовку, Назва журналу, Номер випуску, Розташування 

статті (сторінки). 

Електронні посилання  

Оформлюються також як їх друковані аналоги, потім наводиться «Доступно 

за»:  і URL-адреса. В URL-адресі слід зберегти "http://", якщо адреса не 

включає www. Крім того, наводиться дата останнього доступу (Дата 

зверення...). 

DOI.  

Переважна більшість зарубіжних журнальних статей з 2000 року і багато 

україномовних статей, що опубліковані останніми роками,  зареєстровані в 

системі CrossRef і мають унікальний цифровий ідентифікатор (Digital Object 

Identifier - DOI). У всіх випадках, коли у цитованого матеріалу є DOI, його 

необхідно вказувати в самому кінці бібліографічного посилання. Перевіряти 

наявність doi у джерела слід на сайті http://search.crossref.org 

Більш детально приклади оформлення посилань на різні види джерел за  

Harvard style див. за посиланням : 

http://vippo.org.ua/files/pedposhyk/spuslit-1557135224.pdf 

 або 

http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Harvard_vs_DSTU-2015.pdf 

 

 

 

http://vippo.org.ua/files/pedposhyk/spuslit-1557135224.pdf
http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Harvard_vs_DSTU-2015.pdf


References 

Особливості посилань на неангломовні джерела 

На відміну від Бібліографічного списку, неангломовні джерела в References 

слід привести в їх латиномовному еквіваленті - вони повинні бути написані 

літерами романського алфавіту: 

Для написання посилань на неангломовні джерела слід використовувати 

ТРАСЛІТЕРАЦІЮ і ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.  

ПІБ авторів, редакторів. Прізвища та ініціали всіх авторів на латиниці слід 

приводити в посиланні так, як вони надані в оригінальній публікації. Якщо в 

оригінальній публікації вже були наведені на латиниці ПІБ авторів - на 

засланні на статтю слід вказувати саме цей варіант (незалежно від 

використаної системи транслітерації в першоджерелі). Якщо в офіційних 

джерелах (на сайті журналу, в базах даних, ПІБ авторів на латиниці не 

наведено - слід транслітерувати їх самостійно. Якщо авторів кілька, то перед 

прізвищем останнього з них замість коми ставиться and. 

Приклад : 

Richardson, A. 1988 

Richardson, A. 1989a 

Richardson, A. 1989b 

Richardson, A. and Brown, B., (1988) 

Richardson, A. and Smith, S., (1986) 

Richardson, A., Brown, B. and Smith, S. (1983) 

Ingram, T.N., Schwepker, C.H. and Hutson, D. (1992) 

Ingram, T.N., Laforge, R.W., Schwepker, C.H. Jr, Avila, R.A. and Williams, M.R. 

(1997) 

Ingram, T.N., Laforge, R.W., Avila, R.A. and Schwepker, C.H. Jr and Williams, 

M.R. (2001 

Книги.  

Якщо цитоване джерело написане  латиницею (англійською, німецькою та 

іншими мовами, що використовують романський алфавіт), посилання на 

нього слід привести  оригінальною мовою публікації. 

Початково кириличні матеріали (і їх частини), у яких існує офіційний 

переклад на англійську (або іншу мову, що використовує романський 

алфавіт), повинні бути приведені в перекладі; 



Для книг (або їх частин), для яких переклад не існує, необхідно привести 

транслітерацію латиницею і переклад назви англійською мовою. В кінці 

опису в круглих дужках вказати мову видання. Для посилань на україномовні 

джерела, наприклад, слід використовувати фразу «(in Ukrainе)». 

Журнальна стаття.  

Якщо у цитованій  роботи існує офіційний переклад на англійську мову або 

англомовний варіант назви (його слід шукати на офіційному сайті журналу, в 

наукометричних базах даних, в тому числі - в бібліотеці WorldCat) - слід 

вказати саме його.  

Якщо в офіційних джерелах не існує перекладу назви статті, слід привести 

транслітерацію латиницею, далі виконати переклад на англійську мову 

самостійно. У разі, коли у журналу немає офіційної назви англійською 

мовою, в References потрібно приводити його транслітерацію. При цьому 

переклад береться у квадратні дужки і розміщується одразу після 

транслітерованої назви. Не слід самостійно переводити назви журналів. 

Неприпустимо скорочувати (або іншим способом змінювати) назви статей та 

назви журналів. В самому кінці посилання, після вказівки діапазону сторінок 

в круглих дужках вказати мову видання. Для посилань на україномовні 

джерела, наприклад, слід використовувати фразу «(in Ukrainе)».  

Для транслітерації українського тексту слід застосовувати Постанову 

Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), сайт Онлайн 

транслітерації http://ukrlit.org/transliteratsiia. Для транслітерації російського 

тексту – систему Держдепартаменту США 

(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html) 

Електронні посилання оформлюються також як їх друковані аналоги, потім 

наводиться «available at» і URL-адреса. В URL-адресі слід зберегти "http://", 

якщо адреса не включає www. Крім того, наводиться дата останнього 

доступу (accessed ...). 

/Англійською детальну інформацію з Harvard style та про особливості 

оформлення посилань на різні джерела, можна отримати на сайті:  

https://library.aru.ac.uk/referencing/harvard.htm 

 

 

http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html
https://library.aru.ac.uk/referencing/harvard.htm

