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ГАРВАРДСЬКИЙ СТИЛЬ (HARVARD REFERENCING 
STYLE) 

Сфера застосування – гуманітарні науки та суспільні науки. 

 Визначеної форми Гарвардського стилю цитування та 

опису посилань не існує, бо немає організації, яка б його 

розробляла. Оскільки стандартної форми немає, існує 

величезна кількість варіацій Гарвардського стилю (більше 

60). Вони різняться не тільки в залежності від регіону, а й 

на рівні окремих університетів. 



Цитування в тексті 

 Гарвардський стиль передбачає використання 

посилань у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте 

джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи 

блокова цитата. 

 Внутрішньотекстове посилання містить 

інформацію про: автора праці, що цитується, дату 

публікації, сторінковий інтервал (якщо наводиться 

пряма цитата або перефразована конкретна інформація з 

джерела). 



  AU   GB 
        

Парафраз   Не береться в лапки 

        

Цитата * до 30 слів   * до 50 слів 

всередині 
      

Цитата береться в подвійні лапки “…” 

речення       

        

Оформлення цитат у тексті 



    
Приклад: 

Так, наприклад, Виготський 

наголошував, що “всюди 

розвиток особистості дитини 

виявляється як функція від 

розвитку її колективної 

поведінки” (1991, с. 11). 

  
Приклад: 

Так, наприклад, Виготський 

(1991, с.11) наголошував, що 

“всюди розвиток особистості 

дитини виявляється як функція 

від розвитку її колективної 

поведінки”. 



 

 

Блокова 

цитата 

 
* 30 слів і більше 

Цитата друкується трохи меншим шрифтом у 

порівнянні з основним текстом, з нового рядка. 

Не береться в лапки. Наводиться в тексті з 

абзацним відступом зліва для всієї цитати для 

відділення її від оточуючого тексту. 

Позначення цитування ставиться наприкінці 

цитати перед крапкою. 

 Приклад: 

Ще в 1876 році професор Київського 

університету ім. Святого Володимира Д. 

Тальберг писав: 

Тюрма має справу з внутрішнім світом 

людини, з моральними хворобами і 

аномаліями, тому знання психологічні 

безумовно необхідні для успіху. Не буде 

сказано занадто, коли відзначити, 

що сума і якість людських знань у сфері 

психології і складають першооснову, на 

якій базується майбутнє тюремного 

питання (Тальберг 1876, с. 64). 

 
* 50 слів і більше 

Для виділення цитати вона береться в лапки 

та наводиться в тексті з відступом зліва для 

всієї цитати. 

Позначення цитування ставиться після цитати 

за крапкою. 

 Приклад: 

“Outside the UK, the BBC World Service 

has provided services by direct broadcasting 

and re- transmission contracts by sound 

radio since the inauguration of the BBC 

Empire Service in December 1932, and 

more recently by television and online. 

Though sharing some of the facilities of the 

domestic services, particularly for news and 

current affairs output, the World Service has 

a separate Managing Director, and its 

operating costs have historically been 

funded mainly by direct grants from the UK 

government. These grants were determined 

independently of the domestic license fee. A 

recent spending review has announced plans 

for the funding for the world service to be 

drawn from the domestic license fee”. 

(Jones, 1967, p.27) 



Позначення цитувань в тексті: 

1) Якщо прізвище автора цитованої праці відсутнє у тексті, воно 

зазначається у дужках в кінці речення перед крапкою, або за логікою 

речення. 

 

 

 

Наприклад: 

 
AU 

 
(Хомський 1972, с. 97-98) 

  
(Ганзен 1984) 

 
GB 

 
(Хомський, 1972, с.97-98) 

  
(Ганзен, 1984) 



2) Якщо автор цитованої праці згадується в тексті, рік 

публікації ставиться у дужках після прізвища автора або 

після цитованого уривка, якщо це пряма цитата. 

 

 
Наприклад: 

 
AU 

 
Ушакова (2011) 

  

Гвоздєв (1961, с. 374) 

  
Гвоздєв, ‘…’ (1961, с. 374). 

 
GB 

 
Ушакова (2011) 

  

Гвоздєв (1961, с.374) 

  
Гвоздєв, “…” (1961, с.374). 



 

Окремі випадки внутрішньотекстових посилань 

Цитується 
праця 

Наприклад Примітка 

AU GB 

2-х авторів Коваль та Швець (2012)  

(Коваль & Швець 2012) (Коваль та Швець, 2012) 

3-х авторів Куций, Швець та Мельник (2013)  

(Куций, Швець & 

Мельник 2013) 

(Куций, Швець та 

Мельник 2013) 

4-х авторів Залізний та ін. (1998)  

(Залізний та ін. 1998) (Залізний та ін., 1998) 

 



 автор – 

організація 

Всесвітня організація з охорони здоров’я (2016) При першому 

згадуванні в 

тексті – назва 

повністю. Далі – 

акронім назви. 

(Всесвітня організація з 

охорони здоров’я 

[ВООЗ] 2016) 

(Всесвітня організація з 

охорони здоров’я, 2016) 

без автора Назва праці замість автора. При першому згадуванні – повністю, далі 

можна скорочено. 

під редак- 

цією 

Тимошенко (ред. 2015)  

(ред. Тимошенко 2015) (Тимошенко ред., 2015)  

один автор, 

різні роки 

Абгарян (2007; 2010) В 

хронологічному 

порядку 

(Абгарян 2007; 2010) (Абгарян, 2007; 2010) 

один автор, 

один рік 

Коц (2007a)... Коц (2007b) або Коц (2007a; 2007b) В залежності від 

назви. Див. 

«Упорядкування 

списку…» 

(Коц 2007a; 2007b) (Коц, 2007a; 2007b) 

різні автори, 

різні роки 

Гудзь та ін. (1997); 

Луговий і Велет (2001); 

Шрайк (1999) 

Луговий і Велет (2001); 

Шрайк (1999); Гудзь та 

ін. (1997) 

AU: в алфавітному 

порядку  за 

прізвищем 

першого автора 

цитованої праці 

GB: в зворотьно- 

хронологічному 

порядку 



 

Впорядкування 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 – список 
посилань 

Джерела в списку не нумеруються, а організовуються в 

алфавітному порядку за прізвищами авторів і в 

хронологічному порядку, коли робляться посилання на більш 

ніж одну роботу одного автора (за роком публікації, 

починаючи з найбільш раннього). 

 



 Якщо зустрічаються роботи одного автора, опубліковані в 

один і той самий рік, в бібліографічному списку вони розміщуються 

в алфавітному порядку, виходячи із назв робіт; до року публікації в 

такому випадку приєднується мала латинська літера a, b, c… . 

     
    Наприклад: 

• Вашуленко, МС 2006а, Рідна мова, Освіта, Київ. 

• Вашуленко, МС 2006b, Українська мова і мовлення в початковій 

школі, Освіта, Київ. 

 За наявності кількох праць одного року публікації зі 

спільним першим автором, у списку спершу ставиться 

посилання з меншою кількістю авторів. 



Правила бібліографічного опису для списку 
використаних джерел 

 В посиланні вказуються всі автори праці (редактори, 

якщо автор відсутній; див. бібліографічний опис книг з 

авторами). Якщо авторів надто багато (наприклад, в деяких 

наукових статтях), варто проконсультуватися з науковим 

керівником щодо обмеження їх кількості й введення «та ін.» 

після певних прізвищ. 

Назви книг, журналів зазначаються без скорочень. 

 



   
AU 

Ініціали зазначаються без крапок. 

 
GB 

Ініціали зазначаються з крапками. 

  Схема Приклади Схема Приклади 

К
н

и
г
а

: 
а

в
т
о

р
и

 

Прізвище1, 

Ініціали1, 

Прізвище2, 

Ініціали2, 

Прізвище3, 

Ініціали3, 

Прізвище4, 

Ініціали4 та 

Прізвище5, 

Ініціали5 

Рік, Назва 

книги, 

Номер 

видання 

(редакції)*, 

Видавниц- 

тво, Місце 

видання. 

  

* крім 

першого 

Godfrey, J, Hodgson, A, 

Tarca, A, Hamilton, J & 

Holmes, S 2010, Accounting 

theory, 7th edn, John Wiley 

& Sons, Australia, Milton. 

  

Вашуленко, МС 2006, 

Українська мова і 

мовлення в початковій 

школі, Освіта, Київ. 

  

Vachulenko MS 2006, 

Ukrainska mova i movlennia 

v pochatkovii shkoli, Osvita, 

Kyiv. 

Прізвище1, 

Ініціали1, 

Прізвище2, 

Ініціали2, 

Прізвище3, 

Ініціали3, 

Прізвище4, 

Ініціали4 та 

Прізвище5, 

Ініціали5. 

Рік. Назва 

книги. 

Номер 

видання*. 

Місце 

видання: 

Видавниц- 

тво. 

* крім 

першого 

Ahmed, T. and Meehan, N. 

2012. Advanced reservoir 

management  and 

engineering. 2nd ed. 

Amsterdam: Gulf 

Professional Publishing. 

  

Григоренко, П., Томак, М. 

та Тисячна Н. 2013. 

Приховування 

історичної правди. 2-ге 

вид. Київ: Українська прес-

група. 

  

Hryhorenko, P., Tomak, 

M. ta Tysiachna N. 2013. 

Prykhovuvannia istorychnoi 

pravdy. 2-he vyd. Kyiv: 

Ukrainska pres-hrupa. 



К
н

и
г
а
: 

а
в

т
о
р
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р

г
а
н
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а
ц
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Назва 

організації 

Рік, Назва 

книги, 

Номер 

видання, 

Видавниц- 

тво, Місце 

видання. 

Australian Bureau of 

Agricultural and 

Resource Economics 

2001, Aquaculture 

development in 

Australia: a review of 

key economic issues, 

ABARE, Canberra. 

  

Інститут світової 

економіки та 

міжнародних відносин 

2012, Держава в 

економіці Японії, 

Київ, Наука. 

 
Назва 

організації. 

Рік. Назва 

книги. 

Номер 

видання. 

Місце 

видання: 

Видавниц- 

тво. 

Royal College of 

Nursing, 2006. Children 

in the Community. 

London: RCN. 

  

Інститут світової 

економіки та 

міжнародних відносин, 

2012. Держава в 

економіці Японії. Київ: 

Наука. 



К
н

и
г
а
: 

б
ез
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в

т
о

р
а
 

Назва 

книги Рік 

публікації, 

Номер 

видання, 

Видавниц- 

тво, Місце 

видання. 

Style manual for 

authors, editors and 

printers 1996, 5th edn, 

Australian Government 

Publishing Service, 

Canberra. 

  

Основи 

менеджменту 2016, 

Наукова думка, Київ. 

Назва 

книги, Рік. 

Номер 

видання. 

Місце 

видання: 

Видавниц- 

тво. 

Collins German-

English Dictionary, 

1993. 2nd edn. 

Stuttgart: Klett. 

  

Основи 

менеджменту, 2016. 

Київ: Наукова думка. 



К
н

и
г
а
: 

б
ез

  
а
в

т
о

р
а
, 

за
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ед
а
к

ц
іє

ю
 

Прізвище 

редактора 

(ред.) Рік, 

Назва книги, 

Номер 

видання, 

Видавниц- 

тво, Місце 

видання. 

Bullinger, HJ & 

Warnecke HJ (eds) 

1985, Toward the 

factory of the future, 

Springer-Verlag, 

Berlin. 

  

Савченко, АГ 

(ред.) 2011, 

Національна 
економіка, КНЕУ, 
Київ. 

  

Savchenko, AH (red.) 

2011, Natsionalna 

ekonomika, KNEU, 

Kyiv. 

Прізвище 

редактора, 

Ініціали 

ред., Рік. 

Назва книги. 

Номер 

видання. 

Місце 

видання: 

Видавниц- 

тво. 

Silverman, D.F. and 

Propp, K.K. eds., 1990. 

The active interview. 

Beverly Hills, CA: 

Sage. 

  

  

Савченко, А.Г. 

ред., 2011. 

Національна 
економіка. Київ: КНЕУ. 

  

Savchenko, A.H. red., 

2011. Natsionalna 

ekonomika. Kyiv: 

KNEU. 



К
н

и
г
а
: 

п
ер

ек
л

а
д

 

Прізвище, 

Ініціали 

Рік, Назва 

книги, пер. 

Ініціали 

Прізвище 

переклада- 

ча, 

Видавниц

- тво, 

Місце 

видання. 

Colorado, JA 2006, 

Economic theory in 

the Mexican context: 

recent developments 

on the ground, trans. 

K Smith, Oxford 

University Press, 

Oxford. 

  

Драйден, Г & Вос, 

Дж 2005, Революція 

в 

навчанні, пер. М. 

Олійник, 

Літопис, Львів. 

Прізвище, 

Ініціали, 

Рік. Назва 

книги. 

Переклад 

з мови 

Ініціали 

Прізвище 

перекладач 

а. Місце 

видання: 

Видавниц

- тво. 

Canetti, E., 2001. 

The voices of 

Marrakesh: a record 

of a visit. 

Translated from 

German by J.A. 

Underwood. San 

Francisco: Arion. 

  

  

Драйден, Г. та Вос, 

Дж., 2005. Революція 

в 

навчанні. Переклад з 

англійської М. 

Олійник. Львів: 

Літопис. 



Р
о
зд

іл
 к

н
и

г
и

 з
а
 р

ед
а
к

ц
іє

ю
 

Прізвище 

автора 

розділу, 

Ініціали Рік, 

‘Назва 

розділу 

книги’, в 

Назва книги, 

Номер 

видання, 

ред. 

Ініціали 

Прізвище 

Редактора, 

Видавниц- 

тво, Місце 

видання, 

сторінкови й 

інтервал. 

Milkman, R 1998, 'The 

new American workplace: 

high road or low road?' in 

Workplaces of the future, 

eds P Thompson & C 

Warhurst, Macmillan 

Press, London, pp. 22- 34. 

  

Лосик, ГВ 2001, 

‘Психологическая 

концепция моторной 

теории восприятия 

речи’, в Детская речь: 

психолингвистические 

исследования, ред. ТН 

Ушакова & НВ 

Уфимцева, Per Se, 

Москва, с. 9-22. 

Прізвище 

автора 

розділу, 

Ініціали, Рік 

публікації 

розділу. 

Назва 

розділу. В 

Ініціали 

Прізвище 

Редактора, 

ред. Рік 

публікації 

книги. 

Назва книги. 

Місце 

видання: 

Видавниц- 

тво. Номер 

розділу або 

сторінкови 

й інтервал. 

Smith, J., 1975. A source 

of information. In: W. 

Jones, ed. 2000. One 

hundred and one ways to 

find information about 

health. Oxford: Oxford 

University Press. Ch.2. 

  

Лосик, Г.В., 2001. 

Психологическая 

концепция моторной 

теории восприятия 

речи. В: Т.Н. Ушакова и 

Н.В. Уфимцева, ред. 

Детская речь: 

психолингвистические 

исследования. Москва: 

Per Se. с.9-22. 



С
т
а
т
т
я
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у
р

н
а

л
у

 (
д

р
у

к
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Прізвище, 

Ініціали 

Рік, ‘Назва 

статті’, 

Назва 

Журналу*, 

Номер тому, 

Номер 

випуску, 

сторінкови 

й 

інтервал.  

 

* всі 

основні 

слова 

іноземного 

журналу з 

великої 

літери 

Conley, TG & 

Galeson, DW 1998, 

‘Nativity and wealth 

in mid- nineteenth 

century 

cities’, Journal of 

Economic History, 

vol. 58, no. 2, pp. 

468-493. 

Мігалуш, АО & 

Волик, 

ЮО 2010, ‘Вплив 

соціуму на 

девіантну поведінку 

дітей та 

молоді’, Вісник 

НТУУ “КПІ”. 

Політологія. 

Соціологія. Право, № 

3, с. 90-95. 

Прізвище, 

Ініціали, 

Рік. Назва 

статті. 

Назва 

журналу, 

Номер 

тому 

(Номер 

випуску/час 

тини), 

сторінкови 

й інтервал. 

Perry, C., 2001. What 

health care assistants 

know about clean 

hands. Nursing Times, 

97(22), pp.63-64. 

Пилипчук, В.П., 

Данніков, О.В. та 

Ямчинська, А.С., 2009. 

Впровадження 

інноваційних 

продуктів та розвиток 

ринку FMCG. 

Економічний 

вісник НТУУ «КПІ», 

6, с.294-301. 



С
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n

e
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Прізвище, 

Ініціали Рік, 

‘Назва 

статті’, 

Назва 

журналу, 

Номер 

тому*, 

Номер 

випуску*, 

сторінкови й 

інтервал*. 

Доступно: 

<URL >. 

[Дата 

звернення] 

  

  

  

* якщо 

вказано 
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