
ГАРВАРДСЬКИЙ СТИЛЬ (HARVARD REFERENCING STYLE) 

Сфера застосування: гуманітарні та суспільні науки 

 

Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел  

 

В посиланні вказуються всі автори праці, якщо автори відсутні тоді вказуються редактори. 

Якщо авторів багато, можна ввести «та ін.» після певних прізвищ. 

Назви книг, журналів зазначаються без скорочень. 

Назва книги, назва статті, назва дисертації чи автореферату,назва винаходу повинні 

містити транслітерацію назви і у квадратних дужках назву англійською мовою. Приклад: 

Systematychna Teolohiia [Systematic Theology]. 

 

 

Один і більше авторів 

 

Схема 

 

Прізвище перше, ініціали, Прізвище друге, ініціали, Прізвище третє, ініціали, Прізвище 

четверте, ініціали (рік), Назва книги, Номер видання, Видавництво, Місце видання, кількість 

сторінок 

Приклади 

 

автор 

Pazura, N.V. (2015), Zahalna kharakterystyka alternatyvnoi pedahohichnoi osvity v SShA 

[General characteristics of alternative pedagogical education in the USA], Bulletin of the National 

Aviation University. Pedagogy. Psychology, Kiev,109 p.  

автори 

Semin, S.V., Reznikova O.O., Gorbulina V.P. ed.(2016), Systema pidhotovky kadriv dlia syl 

bezpeky Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku [System of personnel training for the security 

forces of Ukraine: problems and prospects of development], analytical add, NISS, Kiev, 345р. 

 

Книга без автора 

 

Схема 

 

Назва книги (рік), Номер видання, Видавництво, Місце видання, кількість сторінок 

Приклад 

 

Kontseptsiya rozvytku ekonomichnoyi osvity v Ukrayini [Concept of development of economic 

education in Ukraine ] (2004), 6, Education of Ukraine, Kiev, 401р. 

 

Книга без автора, за редакцією 

 

Схема 

 

Прізвище редактора (рік), Назва книги, Видавництво, Місце видання, кількість сторінок 

Приклад 

 

Savchenco, A.H. red., (1990), Nachionalna economika [Natsionalna ekonomika], KNEU, 

Kyiv, 78p. 

 

 



Розділ книги за редакцією 

 

Схема 

 

Прізвище автора розділу, Ініціали (рік), Назва розділу книги, Назва книги, Номер 

видання, ред. Ініціали Прізвище Редактора, Видавництво, Місце видання, сторінковий 

інтервал 

Приклад 

 

Reznikova O.O.(2011), Innovation as a factor of economic modernization, Structural 

developments in the Russian industry [Innovatsii kak faktor modernizatsii ekonomiki", Strukturnye 

izmeneniya v rossiiskoi promyshlennosti], red. C. Perry, Macmillan Press, London, pp. 22-34 

 

Cтаття з журналу (збірника) 

 

Схема 

 

Прізвище, ініціали (рік), Назва статті, Назва журналу, Номер видання, Видавництво, 

Місце видання, сторінковий інтервал 

Приклад 

 

Gokhberg, L.M., Kuznetsova, I.A., Yasin, E.G. (2004), Innovation as a factor of economic 

modernization["Innovatsii kak faktor modernizatsii ekonomiki], Strukturnye izmeneniya v rossiiskoi 

promyshlennosti, No. 5, GU-VShE, Moscow, pp. 37-74. 

 

Cтаття з журналу (збірника)(online) 

 

Схема 

 

Прізвище, ініціали (рік), Назва статті, Назва журналу(збірника), Номер видання. 

Доступно URL [Дата звернення]. 

Приклад 

 

Serdyuk, T.V.(2016), Self-regulation in Ukraine: advantages and disadvantages in the current 

economic conditions ["Samoregulirovanie v Ukraine: preimushchestva i nedostatki v sovremennykh 

ekonomicheskikh usloviyakh"], Veche, No. 18, Аvailable at: http://economy.kpi.ua/ru/node/343. 

[Accessed 12 February 2017] 

 

Дисертація, автореферат дисертації 

 

Схема 

 

Прізвище, ініціали (рік), Назва дисертації, Тип роботи за вказівкою вченого ступеня 

автора, Місце написання, кількість сторінок 

 

Приклад 

 

Voskresenskaya, E.V. (2003), Legal regulation of valuation activities: dissertation [Pravovoe 

regulirovanie otsenochnoi deyatel'nosti: dis. … kand. yurid. nauk], St. Petersburg, 187 p. 

 

 

 



Вебсайт  

 

Схема  

 

Розробник або Автор або Власник сайту (рік), Назва web-документу або web-сторінки. 

Доступно: web-адреса/URL [Дата звернення]. 

 

Приклад  

Книжкова палата України імені Івана Федорова (2016), Видавнича діяльність. Доступно: 

http://www.ukrbook.net/vydav_dil.html [Дата звернення: 11 Лютий 2017]. 

 

 

 

 

Використані джерела: Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах: 

методичні рекомендації .-Режим доступу: 

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/International%20style%20citations_2017.pdf?id=d1b22a2

8-96eb-4ca4-9ac7-8e29a393b9fb, (Дата звернення: 28.02.2017) 

 

Укладач Мовчан К.М. 
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