
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ 
(ОСНОВАНІ НА ПРАКТИЦІ ВИДАВНИЦТВА УКУ) 

 
Обов’язковими елементами опису книжки (брошури) є: 
Ім’я та прізвище автора. Назва . Місто видання та рік видання . 

Мирон Бендик. Помісність Церков у Вселенській Церкві в навчанні львівських митрополитів 
українського обряду ХХ століття. Івано-Франківськ 2004. 
Дані про автора (ім’я та прізвище), назву книжки подавати так, як їх вказано на титульному 
аркуші або в бібліографічному описі, який надруковано на звороті титульного аркуша чи на 
останній сторінці. Те саме стосується вживання великої / малої літери в назві праці. Допускається 
тільки виправлення явних друкарських помилок. Ім’я автора писати повністю, а не тільки ініціяли, 
хіба що ніде в книжці повного імени не вказано. Назва міста вказується тою мовою, якою 
опубліковане дане видання. 
Коли місце видання охоплює назви кількох міст, треба писати їх через тире: 
Ім’я та прізвище автора. Назва . Місто — Місто та рік видання . 

А. А. Новосельский. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в. 
Москва – Ленинград 1948. 
Лідія Корній. Історія української музики, т. 1-3. Київ — Харків — Нью-Йорк 1996–2001. 
R. H. Fisher. The Russian Fur Trade 1550–1700. Berkeley — Los Angeles 1943. 
Власну назву книжки набирати курсивом. Між назвою і підназвою ставити двокрапку. 
Ім’я та прізвище автора. Назва: Підназва . Місто та рік видання . 

Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: Витоки. Розвиток. Проблеми. Львів 2002. 
Charles J. Halperin. Russia and the Golden Horde: The Mongol Impact on Medieval Russian History. 
Bloomington 1985. 
Якщо дається посилання на певний том багатотомного видання, який має свою підназву, ця 
підназва вказується через двокрапку після номера тому: 
Богдан Прах. Духовенство перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини, т. 2: 
Документи і матеріяли. Львів 2015. 
Автореферати дисертацій 
Ім’я та прізв. автора. Назва: Автореф. дис. ...ступінь якої науки / Інституція. Місто і рік. 
Андрій Ясіновський. «Синтагматіон про сім святих тайн» Гавриїла Севера в контексті грецько-
українських культурних та релігійно-політичних зв’язків кінця 16 – початку 17 століть: Автореф. 
дис. …канд. істор. наук. Львів 2003. 
 
При описі збірників (видань матеріялів з’їздів, конференцій, конгресів тощо, публікацій збірок 
документів, довідників без зазначеного авторства) вказувати упорядника, редактора й подібне. 
Назва  / упоряд. (ред. тощо) ім’я і прізвище. Місто та рік видання . 

Барокові духовні пісні з рукописних співаників ХVІІІ ст. Лемківщини / вступ, упоряд. і комент. О. 
Гнатюк. Львів 2000. 
Беларускія канты / упоряд. Л. П. Касцюкавец. Мінск 1992. 
Культура эпохи Возрождения / відп. ред. А. Н. Немилов. Ленинград 1986. 
 



У випадку, коли це істотно полегшує ідентифікацію видання або його пошук, скажімо, в 
бібліотеці, варто вказати серію, до якої це видання належить (одразу після назви, курсивом, у 
квадратових дужках, після знаку «дорівнює»): 
Meletius M. Wojnar. De regimine Basilianorum Ruthenorum a Metropolita Josepho Velamin Rutskyj 
instauratorum [= Записки ЧСВВ, сер. 2, секція 3, т. 1]. Romae 1949. 
Die Annales Quedlinburgenses [= Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, т. 72] / ред. Martina 
Giese. Berlin 2004. 
 
Усі т. зв. службові слова («переклав», «упорядник», «редактор», «коментарі», «том», «сторінка» 
тощо) подавати скорочено українською мовою (перекл.; упоряд.; ред.; заг. ред.; за ред.; комент., 
т., част., ч. (число), вип., с. тощо), навіть коли йдеться про опис іншомовного видання. 
Edward C. Thaden. Russia’s Western Borderlands, 1710-1870 / у співпр. з Marian F. Thaden. Princeton, 
N.J. 1984; 
Edward Woуnillowicz. Wspomnienia 1847-1928, част. 1. Wilno 1931. 
Die Nationalitäten des Russischen Reiches in der Volkszählung von 1897, т. 1-2 / ред. H. Bauer, A. 
Kappeler, B. Roth. Stuttgart 1991. 
 
Якщо автор вважає це за доцільне з огляду на контекст цитування, в бібліографічному описі 
можна додатково вказати: 
- перекладача  
Ім’я та прізвище автора. Назва  / перекл. з  … ім’я і прізв. перекладача. Місто та рік видання . 

Юзеф Жицінський. Бог постмодерністів / перекл. з польськ. Андрій Величко. Львів 2004. 
Северин Боецій. Теологічні трактати / перекл. з лат. Ростислав Паранько. Львів 2007, с. 24. 
Mychajlo Voznjak. Die Geschichte der ukrainischen Literatur in 17. und 18. Jahrhundert / перекл. з укр. 
Anna-Halja Horbatsch. Köln – Weimar – Wien 2001. 
- жанр чи тип видання (розширення назви) – набирати після власної назви прямим шрифтом 
через двокрапку з великої літери. 

Ім’я та прізвище автора. Назва : Жанр . Місце та рік видання . 

о. Борис Ґудзяк. «Начало обичноє»: Проповіді. Львів 2008. 
Олекса Мишанич. Література Закарпаття XVII–XVIII століть: Історико-літературний нарис. 
Київ 1964. 
Е. Драбкина. Национальный и колониальный вопрос в Царской России: Пособие для вузов, 
комвузов и самообразования. Москва 1930. 
Леонід Ушкалов. Світ українського бароко: Філологічні етюди. Харків 1994. 
- котре з кількох видань даної праці мається на увазі (якщо праця перевидавалася): 
Ch.-M. Briquet. Les filigrance: Dictionnaire historique des marques du papier des leur apparition vers 
1282 jusq’en 1600, 3-тє вид. Amsterdam 1968. 
Дмитро Чижевський. Історія української літератури: Від початків до доби реалізму / фахове ред. 
і передм. М. Наєнко. Тернопіль 1994 (перевид. за: Нью-Йорк 1956). 
 
Всяку іншу інформацію про видання (про автора передмови, післямови, коментарів, видавництво, 
видавничу серію, інституцію, яка видала, тощо) слід наводити в тому разі, коли це суттєво для 
предмету розгляду статті. У випадку посилання на цілу книжку загального її обсягу вказувати не 
треба. 



Виняток становлять описи книжок, на які пишеться рецензія. Такий опис має бути якнайповніший 
і містити відомості про видавництво, осіб та інституції, залучені до підготовки видання, загальний 
обсяг книжки, вказівку про ілюстрації, карти, таблиці тощо (якщо є). Наприклад: 
Юрій Медведик. Українська духовна пісня XVII–XVIII століть [= Історія української музики, т. 15: 
Дослідження] / наук. ред. Ю. Ясіновський / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України. Львів: Видавництво УКУ 2006. 324 с. 
Christian Hannick. Das altslavische Hirmologion: Edition und Kommentar [= Monumenta Linguae 
Slavicae, 50]. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag 2006. xxiii+877 c. 
 

Опис періодичних видань 
 

Для журналів, які виходять з періодичністю кілька номерів на рік, треба вказати назву 
періодичного видання, порядковий номер випуску (тома, числа) і рік. При цьому самих слів  
«номер», «число», «випуск» тощо не писати, ставити тільки відповідні цифри (арабські).  

Назва  номер або випуск  (рік виходу) . 
Сторінки вказуються після дужок без скорочення «с.». 

Przegląd teologiczny 3 (2006) 12-13; Патріярхат 4 (2006) 45-48; Наука. Релігія. Суспільство 4 
(2006) 3-6. 
Якщо нема змоги вказати номер чи випуск, допускається такий варіянт: Українська музика, 
вересень-жовтень 1996, с. 4-5. 
Місце видання можна вказувати в разі потреби перед роком: Патріярхат 4 (Львів 1998). 
 
Для газет 
Назва  , день місяць рік . Номер сторінки можна не вказувати, хоча, коли є змога, краще вказати 
через кому. 
Український Бескид, 13 травня 1934. 
Високий Замок, 12 жовтня 2014, с. 3. 
У випадку іншомовних газет місяць вказується мовою оригіналу:  
Gazeta Wyborza, 11 stycznia 1998; The New York Times, 4 June 1995. 
Допускається також варіянт із номером місяця латинською цифрою: Gazeta Wyborza, 11.І.1998; 
The New York Times, 4.VI.1995. 
Номера наскрізної нумерації випусків (від початку виходу газети або від початку року) не 
вказуємо, хіба що це єдина наявна інформація про видання. В такому разі подаємо за зразком 
журналів: 
Український Бескид  17 (1934). 
Такого типу посилань треба уникати, оскільки за номером знайти потрібну газету в підшивці 
складніше, ніж за датою. 
 
Для продовжуваних видань, що виходять раз на рік або неперіодично (щорічники, альманахи) 
посилання подаємо за зразком монографій та збірників: 
Назва , вип. хх . Місто і рік . 
Українське музикознавство, вип. 32. Київ 2003; Ковчег: Науковий збірник із церковної історії, ч. 5. 
Львів 2007; Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 2. Львів 
2004; Записки Наукового товариства ім. Шевченка, т. 247: Записки секції мистецтвознавства. 
Львів 2004. 
У разі написання рецензії на таке видання бібліографічний опис має містити вичерпнішу 
інформацію: 



Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 3 / ред. Кр. Ганнік, Н. 
Сиротинська, А. Ясіновський, Ю. Ясіновський / Інститут Літургійних Наук Українського 
Католицького Університету, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian Universität zu 
Würzburg. Львів: Видавництво УКУ 2006. ххііі+310 с. 
Якщо річний том ділиться на підтоми, книжки, зошити: 
Назва  том, книжка  Місто рік . 
Богословія, т. 67, кн. 1-2. Львів 2003. 
Допускається також посилання на такі видання за зразком журналів (якщо том ділиться на книги, 
то номер книги вказуємо в дужках після тому): 
Ковчег 5 (2007); Калофонія 2 (2004); Богословія 67/1-2 (2003); Warszawskie studia teologiczne 19 
(2006) 
 
Публікація в складі іншого друкованого видання 
Для всякої публікації (твору, праці, статті, доповіді, документа й ін.), яка не є окремим 
самостійним виданням, а входить до складу іншого друкованого видання, загальна схема опису 
така: 
Автор. Назва публікації  // Опис видання та сторінка(и) в ньому . 
Розділ, параграф, частина твору, праці, документа окремою публікацією не є і під таку схему 
опису не підпадають. 
Назву публікації в складі іншого видання завжди набирати прямим шрифтом. Перед двома косими 
рисками крапку не ставити. Опис видання робити відповідно до його типу, як описано вище. Якщо 
в покликанні йдеться про всю публікацію, обов’язково вказувати повний її обсяг у цитованому 
виданні. 
Василь Витвицький. Релігійні твори Олександра Кошиця // Василь Витвицький. Музикознавчі 
праці. Публіцистика / упоряд. Любомир Лехник. Львів 2003, с. 344-346. 
Карл Ясперс. Ідея Університету // Ідея Університету: Антологія / упоряд. Марія Зубрицька та ін. 
Львів 2002, с. 109-165. 
Михайло Грушевський. Кілька духовних віршів з Галичини // Записки НТШ, т. 14. Львів 1896, с. 1-
16. 
Василь Лостен. Проблема «уніатизму» // Богословія 66/3-4 (Львів 2002) 221-238. 
еп. Александр Дмитровский. Общение любви: Кризис индивидуализма и семейственность как 
основа развития церковной жизни // Православная беседа 5 (2006) 4-9. 
 
Усі елементи бібліографічного опису публікації наводити тільки при першому покликанні на неї. 
При наступних покликаннях для будь-якої публікації досить написати ініціяли та прізвище автора, 
назву (якщо вона довга, то скорочено, тобто її частину – без трикрапки) та вказати через кому 
відповідну сторінку(и). 
Отже, першого разу: 
Олександра Цалай-Якименко. Київська школа музики ХVIІ століття. Київ – Львів – Полтава 2002, 
с. 46. 
Christian Hannick. Das Neue Testament in altkirchenslavischer Sprache // Die alten Übersetzungen des 
Neuen Testaments, die Kirchenväterzitate und Lektionare / ред. K. Aland. Berlin – New York 1972, с. 
403-435. 
Крістофер Вест. Богослов’я тіла: Виховання до буття людиною / перекл. з англ. П. Гусак // 
Львівські архиєпархіяльні вісті 10 (2006) 30-37. 
Наступного разу й далі: 
О. Цалай-Якименко. Київська школа музики, с. 47-48. 
Chr. Hannick. Das Neue Testament, с. 421. 
Кр. Вест. Богослов’я тіла, с. 34. 

 



Неопубліковані джерела 
 
Дисертації 
Автор. Назва: Дис. ...ступінь якої науки / Інституція. Місто і рік. 
Уляна Богданівна Граб. Діяльність кафедри музикології Львівського університету (1912-1939 рр.) 
у контексті європейської академічної освіти: Дис. …канд. мистецтвознавства / Львівська 
державна музична академія ім. М. Лисенка. Львів 2006. 
Принцип опису такий самий, як для всякої книжки. Інституцію можна не вказувати, якщо це не 
суттєво. Автореферат дисертації описується як звичайне книжкове видання. 
 
Архівні матеріяли 
Назва матеріялу // Назва архіву, фонд, опис, одиниця зберігання, аркуш (чи сторінка). 
Службові слова подаються мовою відповідної країни в термінах, прийнятих при описі фондів у 
відповідному архіві.  
Особові справи професорсько-викладацького складу (звільненого) // Архів ЛДМА, оп. 2 о/с, од. зб. 
5, арк. 205. 
Особова справа проф. Адольфа Хибінського, т. 1 // ДАЛО, ф. 26, оп. 5, спр. 2014, арк. 72. 
Archiwum akt nowych w Warszawiе, Ministerstwo spraw zagranicznych, sygn. 418, k. 5. 
Государственный архив Российской Федерации, ф. 388, оп. 34, д. 4398, л. 46. 
 
Назви архівів при першій згадці подаються повністю, а далі – скорочено (можливий також варіант 
розшифрування скорочених назв архівів у списку скорочень, коли таких скорочень досить багато). 
Центральний державний історичний архів України у Львові (далі: ЦДІАЛ), ф. 408, оп. 1, спр. 48, 
арк. 3. 
 

Інтернет-видання 
 
При посиланні на інтернет-видання слід враховувати особливу природу інтернету як середовища, 
де пошук інформації здійснюється не за зразком бібліотечної полиці (за точною адресою), а за 
допомогою пошукових сервісів. Відповідно, щоб уможливити читачеві знаходження цитованого 
документа, досить вказати його автора й повну назву (а на випадок, якщо текст наявний на кількох 
сайтах – також назву й адресу головної сторінки сайта, за яким він цитується). Повну адресу типу 
http://www.pravoslavye.org.ua/index.php?r_type=mainnews=&action=fullinfo&id=3249 подавати 
недоцільно, оскільки 1) ніхто не набиратиме її вручну, а знайде текст через пошук; 2) дуже скоро 
ця адреса може стати неактуальна, напр., в результаті зміни структури сайта, видалення або 
перенесення давніших публікацій в архів; 3) такі адреси негативно позначаються на загальному 
естетичному вигляді видання. Отже, посилання має виглядати так:  
 
Автор. Назва // Назва сайта (адреса сайта) 
або 
Автор. Назва // Адреса сайта 
 
В адресі тип інтернет-протоколу (напр., http:// ) не вказуємо. 
 
N. Russell. «Partakers of the Divine Nature» (2 Peter 1:4) in the Byzantine Tradition // Myriobiblos 
(www.myriobiblos.gr);  
 
Ecumenical Patriarhc Bartholomew Denounces Moscow’s «3rd Rome» Theory // The Greco Report 
(www.grecoreport.com); 
 
Василий Анисимов. Посеявшие ветер // Україна Православна (www.pravoslavye.org.ua)  
 
На деяких типах інтернет-ресурсів (наприклад, сайти новин) в тексті статей вказується дата їх 
публікації. В такому разі цю дату доречно вказати в посиланні, щоб джерело можна було знайти 
також і в архіві відповідного сайта: 
 



«Круглий стіл» про роль Церкви в політичній ситуації в Україні // Релігійно-інформаційна служба 
України (www.risu.org.ua), 2 листопада 2004. 
 
Василий Анисимов: «Господь не простит пролитой крови» // Україна Православна 
(www.pravoslavye.org.ua), 19 січня 2015. 
 
Увага! Не допускаються посилання на інтернет-версії текстів (книг, статей тощо), які були 
первісно опубліковані в паперовому вигляді. З посиланням на інтернет можна цитувати 
тільки ті тексти, що первісно були опубліковані в електронній формі й не публікувалися на 
папері. Якщо цитується інтернет версія певної газети (наприклад, газети «Дзеркало тижня» - 
gazeta.zn.ua), яка цілком відповідає друкованій версії, то слід посилатися на це джерело як на 
друковану газету: Татьяна Силина. Топография кровью // Зеркало недели 23-30 января 2012 
– або: Зеркало недели 2 (2015). 
 


