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кому – курсивом місце проведення конференції, через кому – курсивом дата проведення 

конференції, через кому – видавництво (якщо є), через кому – місце публікації матеріалів, через 

кому – сторінки публікації. 

 

 



Приклад: 

Khylko, M.M. (2014), "Modern social and communication technologies: international experience and 

Ukrainian prospects", in Rizun, V.V. (Ed.), Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference 

"Criteria of Diagnostic and Methods of Estimation of the Media Impact", Institute of Journalism, Kyiv, 

10 April 2014, Kyiv, pp. 89-91. 

  

Посилання на матеріали з інтернету  

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали з інтернету виглядає так:  

Author, A.A. (2014), "Title of article", available at: url (accessed date). 

Спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали (без пробілів між ініціалами), 

потім у дужках – рік публікації, через кому – слова available at: та веб-адреса посилання, потім у 

дужках після слова accessed вказується дата останнього доступу до публікації. 

Приклад: 

Seddon, M. (2014), "Documents Show How Russia’s Troll Army Hit America", available at: 

www.buzzfeed.com/maxseddon/documents-show-how-russias-troll-army-hit-america (accessed 03 June 

2019). 

  

Посилання на матеріали з інтернету, автор яких не вказаний 

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на матеріали без автора виглядає так:  

Title of edition (2014), "Title of article", available at: url (accessed date). 

Приклад: 

BBC NEWS (2014), "Ukraine profile", available at: http://www.bbc.com/news/world-europe-18018002 

(accessed 09 December 2019). 

  

Посилання на закони, резолюції, рішення і под. 

Загальна схема оформлення бібліографічного посилання на закони, резолюції, рішення і под. 

документи виглядає так:  

Organization name (2014), Title of document, Publisher, City of publication, 593 p. 

Спочатку вказується назва органу чи організації – автора документу, потім у дужках – рік 

публікації, через кому – курсивом назва документу, через кому – дата документу (якщо є), через 

кому – назва видавництва (якщо є), через кому – місто видання (якщо є), через кому – кількість 

сторінок (якщо є). Якщо документ доступний онлайн – через кому додаються слова available at: та 

веб-адреса, потім у дужках після слова accessed вказується дата останнього доступу до 

документу. 

Приклад: 

Council of the European Union (2014), Council conclusions on Ukraine, 20 October 2019, Luxembourg, 

available at: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145211.pdf 

(accessed 05 December 2014). 

 


