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СТИЛЬ ОКСФОРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ 
ЦИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ (OSCOLA STYLE) 

Сфера застосування – юриспруденція 

Цитування в тексті 

OSCOLA стиль передбачає використання надрядкових числових 

індексів та виносок внизу сторінки з бібліографічною інформацією щоразу, 

коли ви цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи 

блокова цитата.  

Так, наприклад, у тексті з цитатою чи парафразою необхідно 

розміщувати надрядковий цифровий індекс (порядковий номер), 

починаючи з номера «1» та продовжуючи нумерацію до кінця всієї праці. 

Номер надрядкового індексу має відповідати такому ж номеру виноски з 

бібліографічною інформацією про цитоване джерело, що відображається в 

нижній частині сторінки. 

Кожна виноска внизу сторінки починається з абзацу з надрядкового 

цифрового індексу (порядковий номер), потім після пробілу розміщується 

бібліографічна інформація про цитоване на цій сторінці джерело. За потреби 

у кінці всієї праці з виносок формується список використаних джерел. 

Оформлення цитат у тексті 

Парафраз. Не береться в лапки. Надрядковий цифровий індекс 

ставиться після відповідної пунктуації в кінці парафрази або безпосередньо 

після слова або фрази, до якого він належить. Якщо слово або фраза, до якої 

відноситься порядковий номер, зазначаються в дужках, порядковий номер 

розміщується перед закриваючою дужкою. 
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Наприклад: 

Отже, враховуючи дані зі статті34, правильний вибір форми нормативно-

правового акту є вихідною умовою ефективності цього акту. 

Цитата всередині рядка (розміром до трьох рядків тексту). Береться 

в одинарні лапки. Надрядковий цифровий індекс ставиться після 

відповідної пунктуації в кінці цитати або безпосередньо після слова або 

фрази, до якого він належить. Якщо слово або фраза, до якої відноситься 

порядковий номер, зазначаються в дужках, порядковий номер 

розміщується перед закриваючою дужкою. 

Наприклад: 

Hart wrote that the doctrine of precedent is compatible with ‘two types of 

creative or legislative activity’.34 

Блокова цитата (складається з чотирьох і більше рядків тексту). 

Подається в тексті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати, не 

береться в лапки. Перед блоковою цитатою та після неї йде один рядок 

відступу.  

Наприклад: 

Комплексність науки управління відображається в її змісті, в якому 

можна виділити соціально-правовий аспект: 

Соціально-правовий аспект передбачає визначення цілей, які стоять 

перед системами управління, напрямків та завдань управлінської 

діяльності. Важлива роль тут належить праву, оскільки останнє 

значною мірою регулює управлінські відносини. В даному разі право 

виступає засобом, інструментом, який забезпечує реалізацію в 

управлінні законів. Науку управління та правові науки зближує те, що 

вони вивчають діючи в суспільстві регулятивні механізми, але є далеко 

не тотожними науковими дисциплінам.12 
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Оформлення виносок 

OSCOLA стиль передбачає поділ всіх використаних у праці джерел на 

первинні (справи, статути, законодавчі акти) та вторинні (книги, частини 

книг, офіційні видання, статті з журналів та газет, інші друковані джерела, 

інтернет-джерела). 

Якщо в публікації зазначено не більше трьох авторів 

(редакторів/укладачів, якщо видання без автора), то у виносці необхідно 

вказати їх усіх (див. бібліографічні описи книг з 1-3 авторами). Якщо в 

публікації зазначено чотири та більше авторів (редакторів/укладачів, якщо 

видання без автора), у виносці необхідно зазначити ім`я першого автора та 

вказати «та інші» (див. бібліографічні описи книг з 4 і більше авторами). 

Ім’я автора необхідно зазначати так, як вказано на титульній сторінці 

видання, але без зазначення по-батькові. 

Необхідно скорочувати число сторінок, де це можливо, наприклад, 

якщо цитату розміщено на сторінках 123-124, то у виносці вказується 123-

4. Це правило відноситься і до зазначення років (багатотомні видання), 

наприклад: 1996-98, замість 1996-1998. 

 

Сторінковий інтервал – номери сторінок, де знаходиться цитована 

інформація. 

 

 Схема Приклади  

Первинні джерела 

Бібліографічні посилання на первинні джерела (закони, статути, справи) 

подаються згідно з прийнятими в певній країні правилами описування, але з 

мінімальною кількістю пунктуації і без крапок у скороченнях. Первинні джерела 

України описуються відповідно до правил ДСТУ 8302:2015. 
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Вторинні джерела 

 
К

н
и

га
: 1

-3
 а

в
т

о
р

и
 

№ Ім’я1 Прізвище 1 та Ім’я2 

Прізвище2 та Ім’я3 

Прізвище3, Назва книги: 

Підназва (Відомості про 

видання, Видавництво, Рік) 

Сторінковий інтервал. 

1 Lisa Webley, Legal Writing (3rd edn, Routledge 

2013) 5-6. 

2 Gareth Jones, Goff and Jones: The Law of 

Restitution (1st supp, 7th edn, Sweet & Maxwell 

2009) 25. 

3 Василь Нагребельний та Юрій Косяченко, 

Юридична наука і освіта на Україні (Освіта 

1993) 36. 

 

К
н

и
га

: 4
 і

 б
іл

ь
ш

е
 

а
в

т
о

р
ів

 

№ Ім’я1 Прізвище 1 та інші, 

Назва книги: Підназва 

(Відомості про видання, 

Видавництво, Рік) 

Сторінковий інтервал. 

4 J Habyarimana and others, Coethnicity (Russell 

Sage Foundation 2009) 6. 

5 С Тимченко та інші, Теорія держави і права 

(Поливода 2005) 25-7. 

К
н

и
га

 б
е

з 
а

в
т

о
р

а
 

№ Назва книги: Підназва 

(Відомості про видання, 

Видавництво, Рік) 

Сторінковий інтервал. 

або 

№ Ім’я Прізвище редактора 
або укладача або перекладача 

(відповідальність*), Назва 

книги: Підназва (Відомості 

про видання, Видавництво, 

Рік) Сторінковий інтервал. 

 

*скорочено 

6 Jeremy Horder (ed), Oxford Essays in 

Jurisprudence: Fourth Series (OUP 2000) 23. 

7 Peter Birks and Grant McLeod (trs), The 

Institutes of Justinian (Duckworth 1987) 35. 

8 В Коссак (ред), Науково-практичннй 

коментар Цивільного кодексу України (2-ге вид, 

Істина 2008) 16-7. 
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Ч
а

ст
и

н
а

 к
н

и
ги

 з
а

 

р
е

д
а

к
ц

іє
ю

 

№ Ім’я Прізвище автора 

частини, ‘Назва частини 

книги’  в Прізвище Ім’я 

редактора 

(відповідальність*), Назва 

книги: Підназва (Відомості 

про видання, Видавництво 

Рік) Сторінковий інтервал. 

 

*скорочено 

9 John Cartwright, ‘The Fiction of the “Reasonable 

Man”’ in AG Castermans and others (eds), Ex Libris 

Hans Nieuwenhuis (Kluwer 2009) 23. 

10 Д Кучерук и В Кочкодан, ‘Мембранные 

Процессы в Подготовке и Очистке Воды’ в 

Экологические Аспекты Современных 

Технологий Охраны Водной Среды (Наукова 

Думка 2005) 36. 

Е
л

е
к

т
р

о
н

н
а

 к
н

и
га

 № Ім’я Прізвище, Назва 

книги: Підназва (Відомості 

про видання, Видавництво, 

Рік) <URL> дата звернення. 

11 Philip Kurland, The Founders’ Constitution 

(University of Chicago Press 1987) <http://press-

pubs.uchicago.edu/founders/> accessed 12 March 

2016. 

12 Іван Дахно, Право інтелектуальної власності 

(ЦУЛ 2014) <http://culonline.com.ua/full/959-

pravo-intelect-vlasn_dahnopdf.html> дата 

звернення 12 Березень 2016. 

Б
а

га
т

о
т

о
м

н
е

 в
и

д
а

н
н

я
 

№ Ім’я Прізвище, Назва 

книги: Підназва (Відомості 

про видання, Видавництво, 

Рік) номер тому, 

Сторінковий інтервал. 

або 

№ Ім’я Прізвище, Назва 

книги: Підназва, номер тому 

(Відомості про видання, 

Видавництво, Рік) номер 

глави, Сторінковий інтервал. 

13 Halsbury’s Laws (5th edn, 2010) vol 57, 39-40. 

14 В Борисова, Цивільне право (Право 2012) т 1, 

45. 

15 Christian von Bar, The Common European Law of 

Torts, vol 2 (CH Beck 2000) para 76, 65. 
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С
т

а
т

т
я

 з
 ж

у
р

н
а

л
у

 (
д

р
у

к
) 

№ Ім’я Прізвище, ‘Назва 

статті: Підназва’ [Рік]* Назва 

журналу Номер першої 

сторінки статті. або 

№ Ім’я Прізвище, ‘Назва 

статті: Підназва’ (Рік)** 

Номер випуску Назва 

журналу Номер першої 

сторінки статті. 

 

* у квадратних дужках – 

якщо немає випуску 

** у круглих дужках – якщо є 

окремий випуск 

16 Paul Craig, ‘Theory, “Pure Theory” and Values in 

Public Law’ [2005] PL 440. 

 

17 Alison L Young, ‘In Defence of Due Deference’ 

(2009) 72 MLR 554. 

18 І Костенко, ‘Соціальний захист науковців як 

юридична проблема’ (2013) 4 Вісник НТУУ 

"КПІ" Політологія Соціологія Право 159. 

С
т

а
т

т
я

 з
 ж

у
р

н
а

л
у

 (
о

н
л

а
й

н
) 

№ Ім’я Прізвище, ‘Назва 

статті: Підназва’ [Рік]* Назва 

журналу Номер першої 

сторінки статті <URL> дата 

звернення. 

або 

№ Ім’я Прізвище, ‘Назва 

статті: Підназва’ (Рік)** 

Номер випуску Назва 

журналу Номер першої 

сторінки статті <URL> дата 

звернення. 

 

* у квадратних дужках – 

якщо немає випуску 

** у круглих дужках – якщо є 

окремий випуск 

19 Graham Greenleaf, ‘The Global Development of 

Free Access to Legal Information’ (2010) 1(1) 

EJLT <http://ejlt.org/article/view/17> accessed 

27 July 2010. 

20 James Boyle, ‘A Manifesto on WIPO and the 

Future of Intellectual Property’ 2004 Duke L & 

Tech Rev 0009 

<www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2004

dltr0009.html> accessed 18 November 2009. 

21 І Костенко, ‘Соціальний захист науковців як 

юридична проблема’ (2013) 4 Вісник НТУУ 

"КПІ" Політологія Соціологія Право 

159 <http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16970

> дата звернення 12 Липень 2016. 

С
т

а
т

т
я

 з
 г

а
зе

т
и

 

(д
р

у
к

) 

№ Ім’я Прізвище, ‘Назва 

статті: Підназва’ Назва 

газети (Місто видання, Дата 

випуску) Сторінковий 

інтервал. 

22 Jane Croft, ‘Supreme Court Warns on Quality’ 

Financial Times (London, 1 July 2010) 3. 

23 Інна Рудник, ‘Окремі питання поділу майна 

подружжя’ Юридична газета (Київ, 12 Липень 

2016) 5. 
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С
т

а
т

т
я

 з
 г

а
зе

т
и

 (
о

н
л

а
й

н
) 

№ Ім’я Прізвище, ‘Назва 

статті: Підназва’ Назва 

газети (Місто видання, Дата 

публікації) <URL> дата 

звернення. 

24 Ian Loader, ‘The Great Victim of this Get Tough 

Hyperactivity is Labour’ The Guardian (London, 19 

June 2008) 

<www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jun/

19/justice.ukcrime> accessed 19 November 2009. 

25 Інна Рудник, ‘Окремі питання поділу майна 

подружжя’ Юридична газета (Київ, 12 Липень 

2016) <http://yur-

gazeta.com/publications/practice/simeyne-

pravo/okremi-pitannya-podilu-mayna-

podruzhzhya.html> дата звернення 14 Липень 

2016. 

 

Д
и

се
р

т
а

ц
ія

 

№ Ім’я Прізвище, ‘Назва 

роботи’ (Тип роботи з 

вказівкою наук. ступеня 

автора*, Університет** Рік) 

Сторінковий інтервал. 

 

*скорочено 

**в якому захищено 

дисертацію  

26 Javan Herberg, ‘Injunctive Relief for Wrongful 

Termination of Employment’ (DPhil thesis, 

University of Oxford 1989) 69. 

27 Елена Половнева, ‘Подготовка будущего 

юриста к профилактике профессиональных 

рисков’ (дис канд пед наук, Читинский гос ун-т 

2008) 85. 
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М
а

т
е

р
іа

л
и

 к
о

н
ф

е
р

е
н

ц
ій

 

№ Ім’я Прізвище, ‘Назва 

виступу: Підназва’ (Назва 

конференції, Місце 

проведення, Дата 

проведення)* Сторінковий 

інтервал. 

або 

№ Ім’я Прізвище, ‘Назва 

виступу: Підназва’  в 

Прізвище Ім’я редактора 

(відповідальність*), Назва 

видання: Підназва (Відомості 

про видання, Видавництво 

Рік)** Сторінковий інтервал. 

 

* для неопублікованого 

матеріалу 

**для опублікованого 

матеріалу 

28 Ben McFarlane and Donal Nolan, ‘Remedying 

Reliance: The Future Development of Promissory 

and Proprietary Estoppel in English Law’ 

(Obligations III conference, Brisbane, July 2006). 

 

29 В Пригоцький ‘Мінімізація податків – 

об’єктивна реальність’ в Тарангул Л (ред), 

Мінімізація сплати податків: Науково-

практичний круглий стіл (Нац. ун-т ДПС 

України 2010). 

У
р

я
д

о
в

і 
п

у
б

л
ік

а
ц

ії
 № Назва офіційного органу, 

Назва документа (*Номер 

документа Рік) Сторінковий 

інтервал. 

 

*перед номером можна 

вказати іншу ідентифікуючу 

інформацію 

30 Department for Children, Schools and Families, 

2008 Autumn Performance Report (Cm 7507, 

2008) 54. 

31 Department for International Development, 

Eliminating World Poverty: Building our Common 

Future (White Paper, Cm 7656, 2009) 18. 

В
е

б
ю

са
й

т
, б

л
о

г 

№ Ім’я Прізвище, ‘Назва 

статті: Підназва’ (Назва 

сайта, Дата публікації) 

<URL> дата звернення. 

32 Sarah Cole, ‘Virtual Friend Fires Employee’ 

(Naked Law, 1 May 2009) 

<www.nakedlaw.com/2009/05/index.html> 

accessed 19 November 2009. 

33 ‘Політика конфіденційності Google Chrome’ 

(Google, 24 Травень 2016) 

<www.google.com/intl/en/privacypolicy.htmlHE

AD=dobj> дата звернення 12 Липень 2016. 

 

Зауважте, якщо ви вдруге у своїй праці цитуєте те саме джерело, у 

виносці потрібно вказати тільки назву партії/закону або прізвище автора(ів), 
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а також сторінковий інтервал, з якого наводиться цитата. Якщо ви 

посилаєтеся на роботу кілька разів підряд, тоді використовуйте "там само." 

Наприклад: 

(Виноска 3 відноситься до виноски 2, а виноска 4 відноситься до 

виноски 1) 

1 Richard Pears and Graham Shields, Cite them right: the essential referencing 

guide (9th edn, Palgrave Macmillan 2013). 

2 Lisa Webley, Legal Writing (3rd edn, Routledge 2013) 24. 

3 ibid. 

4 Pears and Shields (n1). 

 

(Виноска 3 відноситься до виноски 2, а виноска 4 відноситься до 

виноски 1) 

1 Василь Нагребельний та Юрій Косяченко, Юридична наука і освіта на 

Україні (Освіта 1993) 36. 

2 Захист цивільного права та інтересу (Юрінком Iнтер 2006) 24. 

3 там само. 

4 Нагребельний та Косяченко (н1) 

 

Упорядкування 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 
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само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті 

роботи.  

Список використаних джерел складається з двох частин:  

1. Список первинних джерел. Назва списку - Перелік юридичних 

документів.  

Список первинних джерел складається з секцій: справи, статути, 

законодавчі акти. 

Всі посилання розташовуються в алфавітному порядку за назвою в 

кожній секції. 

2. Список вторинних джерел. Назва списку - Бібліографія.  

Список вторинних джерел складається з секцій: книги, офіційні 

видання, частини книг, статті з журналів, інші друковані джерела, інтернет-

джерела.  

Всі посилання розташовуються в алфавітному порядку за прізвищем 

автора в кожній секції. Якщо автор не відомий, посилання повинні бути 

перераховані на початку в алфавітному порядку за назвою. 

Якщо в бібліографічному описі кілька робіт одного й того ж автора, 

редактора або упорядника йдуть підряд, тоді в наступних після першого 

описах застосовується подвійне тире, яке заміняє ім'я. Записи 

розташовуються в хронологічному порядку (починаючи з найстарішого). 

Якщо збігаються роки видання – записи розташовуються в алфавітному 

порядку за назвою. 

 

Наприклад: 

Hart HLA, Law, Liberty and Morality (OUP 1963) 

—— Punishment and Responsibility (OUP 1968) 
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Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел 

Якщо в публікації зазначено не більше трьох авторів 

(редакторів/укладачів, якщо книга без автора), то у посиланні необхідно 

вказати усіх авторів (див. бібліографічні описи книг з 1-3 авторами). 

Якщо в публікації зазначено більше трьох авторів 

(редакторів/укладачів, якщо книга без автора), то у посиланні необхідно 

вказати першого автора та вказати «та інші» (див. бібліографічні описи 

книг з 4 і більше авторами). 

За потреби необхідно скорочувати назви журналів. Перелік скорочень 

можна дізнатися за посиланням:  

 іноземні: https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_

2012.pdf22 

 українські: http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf1 

 

 Схема Приклади  

Первинні джерела 

Бібліографічні посилання на первинні джерела (закони, статути, справи) 

подаються згідно з прийнятими в певній країні правилами описування, але з 

мінімальною кількістю пунктуації і без крапок у скороченнях. Первинні джерела 

України описуються відповідно до правил ДСТУ 8302:2015. 

Вторинні джерела 

К
н

и
га

: 1
-3

 а
в

т
о

р
и

 Прізвище 1 Ініціали1 та 

Прізвище2 Ініціали2 та 

Прізвище3 Ініціали3, Назва 

книги: Підназва (Відомості 

про видання, Видавництво, 

Рік) 

Webley L, Legal Writing (3rd edn, Routledge 

2013) 

Jones G, Goff and Jones: The Law of Restitution (1st 

supp, 7th edn, Sweet & Maxwell 2009) 

Нагребельний В та Косяченко Ю, Юридична 

наука і освіта на Україні (Освіта 1993) 
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К
н

и
га

: 4
 і

 б
іл

ь
ш

е
 

а
в

т
о

р
ів

 

Прізвище 1 Ініціали1 та інші, 

Назва книги: Підназва 

(Відомості про видання, 

Видавництво, Рік) 

Habyarimana J and others, Coethnicity (Russell 

Sage Foundation 2009)  

Тимченко С та інші, Теорія держави і права 

(Поливода 2005) 

К
н

и
га

 б
е

з 
а

в
т

о
р

а
 

Назва книги: Підназва 

(Відомості про видання, 

Видавництво, Рік) 

або 

Прізвище редактора або 

укладача або перекладача 

Ініціали (відповідальність*), 

Назва книги: Підназва 

(Відомості про видання, 

Видавництво, Рік) 

 

*скорочено 

Захист цивільного права та інтересу (Юрінком 

Iнтер 2006) 

Horder J (ed), Oxford Essays in Jurisprudence: 

Fourth Series (OUP 2000) 

Birks P and McLeod G (trs), The Institutes of 

Justinian (Duckworth 1987) 

Коссак В (ред), Науково-практичннй коментар 

Цивільного кодексу України (2-ге вид, Істина 

2008) 

Ч
а

ст
и

н
а

 к
н

и
ги

 з
а

 

р
е

д
а

к
ц

іє
ю

 

Прізвище автора частини 

Ініціали, ‘Назва частини 

книги’  в Прізвище Ініціали 

редактора (ред), Назва 

книги: Підназва (Відомості 

про видання, Видавництво 

Рік) 

 

Cartwright J, ‘The Fiction of the “Reasonable Man”’ 

in Castermans AG and others (eds), Ex Libris Hans 

Nieuwenhuis (Kluwer 2009) 

Кучерук Д и Кочкодан В, ‘Мембранные 

Процессы в Подготовке и Очистке Воды’ в 

Экологические Аспекты Современных 

Технологий Охраны Водной Среды (Наукова 

Думка 2005) 

Е
л

е
к

т
р

о
н

н
а

 к
н

и
га

 Прізвище Ініціали Назва 

книги: Підназва (Відомості 

про видання, Видавництво, 

Рік) <URL> дата звернення 

Kurland P, The Founders’ Constitution (University 

of Chicago Press 1987) <http://press-

pubs.uchicago.edu/founders/> accessed 12 March 

2016 

Дахно І, Право інтелектуальної власності 

(ЦУЛ 2014) <http://culonline.com.ua/full/959-

pravo-intelect-vlasn_dahnopdf.html> дата 

звернення 12 Березень 2016 
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Б
а

га
т

о
т

о
м

н
е

 в
и

д
а

н
н

я
 

Прізвище Ініціали, Назва 

книги: Підназва (Відомості 

про видання, Видавництво, 

Рік) номер тому 

або 

Прізвище Ініціали, Назва 

книги: Підназва, номер тому 

(Відомості про видання, 

Видавництво, Рік) номер 

глави 

Halsbury’s Laws (5th edn, 2010) vol 57 

Борисова В, Цивільне право (Право 2012) т 1 

Borysova V. Tsyvilne pravo (Pravo 2012) t 1 

Bar C, The Common European Law of Torts, vol 2 

(CH Beck 2000) para 76 

С
т

а
т

т
я

 з
 ж

у
р

н
а

л
у

 (
д

р
у

к
) 

Прізвище Ініціали, ‘Назва 

статті: Підназва’ [Рік]* Назва 

журналу Номер першої 

сторінки статті або 

Прізвище Ініціали, ‘Назва 

статті: Підназва’ (Рік)** 

Номер випуску Назва 

журналу Номер першої 

сторінки статті 

 

* у квадратних дужках – 

якщо немає випуску 

** у круглих дужках – якщо є 

окремий випуск 

Craig P, ‘Theory, “Pure Theory” and Values in 

Public Law’ [2005] PL 440 

Young A L, ‘In Defence of Due Deference’ (2009) 

72 MLR 554 

Костенко І, ‘Соціальний захист науковців як 

юридична проблема’ (2013) 4 Вісник НТУУ 

"КПІ" Політологія Соціологія Право 159 

Kostenko I, ‘Sotsialnyi zakhyst naukovtsiv yak 

yurydychna problema’ (2013) 4 Visnyk NTUU 

"KPI" Politolohiia Sotsiolohiia Pravo 159 
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С
т

а
т

т
я

 з
 ж

у
р

н
а

л
у

 (
о

н
л

а
й

н
) 

Прізвище Ініціали, ‘Назва 

статті: Підназва’ [Рік]* Назва 

журналу Ном першої 

сторінки статті <URL> дата 

звернення 

або 

Прізвище Ініціали, ‘Назва 

статті: Підназва’ (Рік)** 

Номер випуску Назва 

журналу Ном першої 

сторінки статті <URL> дата 

звернення 

 

* у квадратних дужках – 

якщо немає випуску 

** у круглих дужках – якщо є 

окремий випуск 

Greenleaf G, ‘The Global Development of Free 

Access to Legal Information’ (2010) 1(1) EJLT 

<http://ejlt.org/article/view/17> accessed 27 July 

2010 

Boyle J, ‘A Manifesto on WIPO and the Future of 

Intellectual Property’ 2004 Duke L & Tech Rev 

0009 <www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/

2004dltr0009.html> accessed 18 November 2009 

Костенко І, ‘Соціальний захист науковців як 

юридична проблема’ (2013) 4 Вісник НТУУ 

"КПІ" Політологія Соціологія Право 159 

<http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16970> 

дата звернення 12 Липень 2016  

 

С
т

а
т

т
я

 з
 г

а
зе

т
и

 (
д

р
у

к
) Прізвище Ініціали, ‘Назва 

статті: Підназва’ Назва 

газети (Місто видання, Дата 

випуску) 

Croft J, ‘Supreme Court Warns on Quality’ 

Financial Times (London, 1 July 2010) 3 

Рудник І, ‘Окремі питання поділу майна 

подружжя’ Юридична газета (Київ, 12 Липень 

2016) 2 

С
т

а
т

т
я

 з
 г

а
зе

т
и

 (
о

н
л

а
й

н
) 

Прізвище Ініціали, ‘Назва 

статті: Підназва’ Назва 

газети (Місто видання, Дата 

публікації) <URL> дата 

звернення 

Loader I, ‘The Great Victim of this Get Tough 

Hyperactivity is Labour’ The Guardian (London, 19 

June 2008) 

<www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jun/

19/justice.ukcrime> accessed 19 November 2009 

Рудник І, ‘Окремі питання поділу майна 

подружжя’ Юридична газета (Київ, 12 Липень 

2016) <http://yur-

gazeta.com/publications/practice/simeyne-

pravo/okremi-pitannya-podilu-mayna-

podruzhzhya.html> дата звернення 14 Липень 

2016 
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Д
и

се
р

т
а

ц
ія

 

Прізвище Ініціали, ‘Назва 

роботи’ (Тип роботи з 

вказівкою наукового 

ступеня автора*, 

Університет** Рік) 

 

*скорочено 

**в якому захищено 

дисертацію  

Herberg J, ‘Injunctive Relief for Wrongful 

Termination of Employment’ (DPhil thesis, 

University of Oxford 1989)  

Половнева Е, ‘Подготовка будущего юриста к 

профилактике профессиональных рисков’ (дис 

канд пед наук, 2008) 

 

М
а

т
е

р
іа

л
и

 к
о

н
ф

е
р

е
н

ц
ій

 

Прізвище Ініціали, ‘Назва 

виступу: Підназва’ (Назва 

конференції, Місце 

проведення, Дата 

проведення)* 

або 

Прізвище Ініціали, ‘Назва 

виступу: Підназва’  в 

Прізвище Ініціали редактора 

(ред), Назва видання: 

Підназва (Відомості про 

видання, Видавництво Рік)** 

 

* для неопублікованого 

матеріалу 

**для опублікованого 

матеріалу 

McFarlane B and Nolan D, ‘Remedying Reliance: 

The Future Development of Promissory and 

Proprietary Estoppel in English Law’ (Obligations 

III conference, Brisbane, July 2006) 

Пригоцький В, ‘Мінімізація податків – 

об’єктивна реальність’ в Тарангул Л (ред), 

Мінімізація сплати податків: Науково-

практичний круглий стіл (Нац. ун-т ДПС 

України 2010) 

У
р

я
д

о
в

і 
п

у
б

л
ік

а
ц

ії
 

Назва офіційного органу, 

Назва документа (*Номер 

документа Рік) 

 

*перед номером можна 

вказати іншу ідентифікуючу 

інформацію 

Department for Children, Schools and Families, 

2008 Autumn Performance Report (Cm 7507, 

2008)  

Department for International Development, 

Eliminating World Poverty: Building our Common 

Future (White Paper, Cm 7656, 2009)  
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В
е

б
са

й
т

, б
л

о
г 

Прізвище Ініціали, ‘Назва 

статті: Підназва’ (Назва 

сайта, Дата публікації) 

<URL> дата звернення 

Cole S, ‘Virtual Friend Fires Employee’ (Naked 

Law, 1 May 2009) 

<www.nakedlaw.com/2009/05/index.html> 

accessed 19 November 2009 

‘Політика конфіденційності Google Chrome’ 

(Google, дата звернення 24 Травень 2016) 

<www.google.com/intl/en/privacypolicy.htmlHE

AD=dobj> дата звернення 12 Липень 2016 
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