
Відповідно до Гарвардського стилю оформлення (BSI) необхідно виконувати такі 

вимоги: 

Для оформлення книг: 

Автор/и, редактори, перекладачі тощо (прізвище кома скорочено ім’я та по-батькові), 

рік видання в круглих дужках, назва джерела, відомості про видання (інформація про 

перевидання, номер видання, серія), видавництво, місце видання, обсяг. 

При оформленні російсько- або україномовного джерела іншою мовою після назви 

джерела та відомостей про видання (перекладених на іншу мову) в [квадратних дужках] 

наводиться транслітерування російської або української назви джерела разом з відомостями 

про видання латиницею. 

Приклади: 
Porter, M. (2008). Competitive strategy: methodology for analyzing industries and 

competitors. Trans. from Eng. 3
rd

 ed. [Konkurentnaya strategiya: metodika analiza otraslei i 

konkurentov; рer. s angl. 3-e izd.], Alpina Biznes Buks, Moskva, 453 s. [in Russian] 

Turner, A. (2006). Introduction to Neogeography, O’Reilly Media, London, 56 p. 

Для оформлення статей чи окремих розділів із зазначенням різних авторів з книги 

чи збірника: 

Автор/и, редактори, перекладачі тощо (прізвище кома скорочено ім’я та по-батькові), 

рік видання в круглих дужках, «Назва статті: відомості, що належать до цієї назви», назва 

книги: відомості, що належать до цієї назви, видавництво, місце видання, сторінки, на яких 

надрукована стаття. 

При оформленні російсько- або україномовного джерела іншою мовою після назви 

джерела та відомостей про видання (перекладених на іншу мову) в [квадратних дужках] 

наводиться транслітерування російської або української назви джерела разом з відомостями 

про видання латиницею. 

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

modernization, Structural developments in the Russian industry [Innovatsii kak faktor modernizatsii 

ekonomiki, Strukturnye izmeneniya v rossiiskoi promyshlennosti], GU-VShE, Moskva, s. 37–74  

[in Russian] 

Для оформлення дисертацій: 

Автор (прізвище кома скорочено ім’я та по-батькові), рік видання в круглих дужках, 

назва: dissertation, видавництво (якщо вказано), місце написання, обсяг. 

При оформленні російсько- або україномовного джерела іншою мовою після перекладу 

назви джерела іншою мовою в [квадратних дужках] наводиться транслітерування російської 

або української назви джерела з даними про його вид латиницею. 

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

regulirovanie otsenochnoi deyatelnosti: dis. … kand. yurуd. nauk], Sankt-Peterburg, 187 s.  

[in Russian] 

Для оформлення авторефератів дисертацій: 

Автор (прізвище кома скорочено ім’я та по-батькові), рік видання в круглих дужках, 

назва: author’s abstract, видавництво (якщо вказано), місце написання, обсяг. 

Приклади: 
Bezrodnaya, V. F. (2004). Features of civil society development in the process of political 

modernization of Ukraine: Author’s thesis [Osobennosti formirovaniya grazhdanskogo obshchestva v 

protsesse politicheskoi modernizatsii Ukrainy: avtoref. dis. … kand. polit. nauk], Odessa, 16 s.  

[in Russian] 

Для оформлення статей із газет чи журналів: 

Автор/и (прізвище кома скорочено ім’я та по-батькові), рік видання в круглих дужках, 

«Назва статті, відомості, що належать до цієї назви», назва журналу, номер випуску, сторінки, 

на яких надрукована стаття.  



При оформленні російсько- або україномовного джерела іншою мовою після назви 

джерела та відомостей про видання (перекладених на іншу мову) в [квадратних дужках] 

наводиться транслітерування російської або української назви джерела разом з відомостями 

про видання латиницею. 

Приклади: 
Fedosiuk, O. (2005). Trafficking in human beings in criminal law and practice of courts, Law, 

No. 54, pp. 72–73. 

Timoshenko, V. S. (2010). The issues of the law state development [Problemy postroeniya 

pravovogo gosudarstva], Veche, No. 18, s. 12–13 [in Russian] 

Для оформлення джерел електронних ресурсів віддаленого доступу 

Автор (прізвище кома скорочено ім’я та по-батькові), рік видання в круглих дужках 

(якщо є), «Назва», available at: URL, крапка. 

При оформленні російсько- або україномовного джерела іншою мовою після перекладу 

джерела згідно з правилами в [квадратних дужках] наводиться транслітерування російської або 

української назви джерела в аналогічних рамках оформлення латиницею. 

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

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

ekonomicheskikh usloviyakh], available at: http://economy.kpi.ua/ru/node/343 [in Russian] 

Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and 

Practices Similar to Slavery, available at: www.unhchr.ch/html/menu3/b/30.htm. 
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