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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Методичні рекомендації містять вимоги до оформлення всіх видів

письмових наукових студентських робіт, які виконуються за освітньо-
професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» (реферати,
аналітичні звіти, курсові роботи, кваліфікаційні роботи тощо).

1.2. Методичні рекомендації поширюються на здобувачів першого
(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти всіх форм навчання.

2. ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВИХ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ
2.1 Структурні вимоги

2.1.1. Рекомендований обсяг залежить від типу роботи:
 обсяг рефератів, аналітичних звітів та інших видів поточних навчальних

робіт визначає керівник відповідної навчальної дисципліни;
 обсяг курсової роботи та кваліфікаційних робіт визначається у

відповідних методичних рекомендаціях.
2.1.2. Структура, особливості підрахунку обсягу та порядок комплектації

курсової роботи та кваліфікаційних робіт визначені у відповідних методичних
рекомендаціях; інших видів робіт – визначає викладач відповідної дисципліни.

2.1.3. Письмова наукова робота має починатись із титульного аркуша, який
містить тип і тему роботи, ідентифікаційні дані студента (прізвище, ім’я та по
батькові тощо), прізвище та ініціали, науковий ступінь, учене звання (за наявності)
та посаду викладача (наукового керівника). В методичних рекомендаціях щодо
виконання курсових і кваліфікаційних робіт наведено інші вимоги, а також зразки.

2.2 Змістові вимоги
2.2.1. Відповідно до обраної теми студент самостійно або за рекомендацією

викладача (наукового керівника) повинен ознайомитися з відповідними
нормативними документами, науковою і навчальною літературою та скласти
проект плану, який він обговорює та погоджує з викладачем (науковим
керівником). Для рефератів, аналітичних звітів та інших видів поточних
навчальних завдань необхідність погодження плану визначає викладач.

2.2.2. Наповнення письмової наукової роботи визначається її темою і планом.
2.2.3. Результати проведеного дослідження викладаються в роботі

державною мовою, без орфографічних, граматичних і синтаксичних помилок.
Стиль викладення має бути науковим, чітким, без ліричних та емоційних
відступів. Послідовність викладу матеріалу має бути логічною.

2.3 Запобігання плагіату
2.3.1. Відповідно до «Положення про запобігання академічному плагіату в

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»1, затвердженого наказом від 16.01.2017 № 13
(див. також: http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/akad_dobrochesnist/), у письмовій
науковій роботі не повинно бути будь-яких різновидів плагіату, зокрема:

1 https://kneu.edu.ua/userfiles/akad_dobrochesnist/pol.pdf

http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/akad_dobrochesnist/
https://kneu.edu.ua/userfiles/akad_dobrochesnist/pol.pdf
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 привласнення авторства – оголошення себе автором чужого
оригінального наукового твору; видання під своїм ім’ям наукового твору,
написаного з іншими особами без зазначення їхніх імен;

 копіювання чужих матеріалів у свою наукову роботу без внесення в
запозичене жодних змін та без належного оформлення цитування;

 представлення поєднання власних та запозичених аргументів без
належного цитування;

 прихованого некоректного запозичення – включення у свою наукову
роботу чужих матеріалів із внесенням незначних правок (переформулювання
речень, зміна порядку слів тощо) та без належного оформлення цитування;

 самоплагіату – багаторазової публікації одних і тих самих наукових
результатів, отриманих автором самостійно;

 парафразів – переказу своїми словами чужих думок, ідей або тексту на
основі заміни слів (знаків), фразеологічних зворотів або пропозицій при
використанні будь-якої авторської наукової праці, збереженої на електронних або
паперових носіях, у тому числі розміщеної в мережі Інтернет;

 компіляції – створення значного масиву тексту шляхом копіювання чужих
матеріалів з різних джерел без самостійного поглибленого дослідження проблеми,
без внесення в них правок, посилань на авторів та «маскування» шляхом
написання перехідних речень між скопійованими частинами тексту.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ, ГРАФІЧНОГОМАТЕРІАЛУ,
СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ДОДАТКІВ

Робота оформлюється відповідно до державних стандартів України ДСТУ
3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура
та правила оформлювання»2, ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»3, а також
«Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти в Державному
вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана», затвердженого наказом від 06.11.2019 р. № 8184.

Технічні вимоги. Текст роботи друкують за допомогою принтера з однієї
сторони білого аркуша формату А4 (210297 мм), залишаючи поля таких розмірів:
ліве – 2,5 см; – праве – 1,0 см; верхнє – 2,0 см; нижнє – 2,0 см. Шрифт друку
повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність
тексту – однакова. Міжрядковий інтервал 1,5. Розмір шрифту Times New Roman 
14. Абзацний відступ (відступ зліва першого рядка абзацу) – 1,5 см. Відступи між
абзацами тексту (блочність тексту) не використовують.

Структура. Заголовки структурних частин («ЗМІСТ», «ВСТУП»,
«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»,
«ДОДАТКИ») друкують великими літерами симетрично набору (по центру).
Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з
абзацного відступу, крапку в кінці не ставлять. Якщо заголовок складається з двох
2 http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF
3 http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
4 https://drive.google.com/file/d/1gnEVGjHvV2C_pplLEOAWSxVT7NWLoLqv/view?usp=sharing

http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gnEVGjHvV2C_pplLEOAWSxVT7NWLoLqv/view?usp=sharing
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або більше речень, їх розділяють крапкою. Розривати слова знаком переносу в
заголовках заборонено. Якщо використовуються пункти і вони друкуються
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в тому ж рядку,
що й текст, то в цьому випадку в кінці заголовка пункту ставиться крапка.

Відстань між назвою підрозділу, попереднім і подальшим текстом має бути
не менше одного вільного рядку. Не можна розміщувати назву підрозділу, пункту
в нижній частині аркуша, якщо після неї розміщено менше двох рядків тексту.

Кожну структурну частину – зміст, вступ, кожний розділ (але не підрозділ!),
висновки, список використаних джерел, додатки – починають з нової сторінки.

Нумерація сторінок і структурних елементів. Нумерація сторінок
позначається у правому верхньому куті, починаючи зі вступу (зі сторінки 3). На
титульному листі і змісті номер сторінки не зазначають, але враховують їх при
нумерації сторінок роботи. На переліку умовних позначень (за наявності)
сторінки не проставляють і не враховують їх при визначенні обсягу роботи.
Додатки не входять до загального обсягу, але сторінки нумеруються наскрізно,
продовжуючи нумерацію в роботі.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць,
формул проставляють арабськими цифрами без знака №.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ». Після номера крапку не
ставлять. З нового рядка друкують назву розділу, крапку не ставлять. Слово
«РОЗДІЛ» і його назву розміщують у центрі сторінки (без абзацного відступу).

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.
Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу,
відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад,
«3.1 Удосконалення механізму управління маркетинговими витратами». Номер і
заголовок підрозділу починають з абзацного відступу (1,5 см).

Приклад

:
РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА ВИВЕДЕННЯ

НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК

¶

1.1 Сутність і основні етапи розробки та впровадження нового

товару

¶

Глобальний економічний простір характеризується динамічними

змінами, пов’язані зі швидким розвитком науки та технологій …

¶

2.1 Маркетингові дослідження в процесі розробки та виведення

нового товару на ринок

¶

1,5 см

1,5 см

1,5 см
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Правила посилання та цитування. При використанні матеріалів із різних
літературних джерел та мережі Інтернет необхідно правильно їх оформлювати.
При прямому цитуванні необхідно дотримуватись загальноприйнятих правил, які
стосуються найбільш точного викладу ідей автора. Наприклад, текст цитати
починається і закінчується лапками і наводиться із збереженням особливостей
авторського написання. Недопустиме перекручення думок автора. За необхідності
скорочення авторського тексту можливий пропуск слів, речень, які замінюються
трьома крапками. Можливе непряме цитування у формі переказу тексту, яке
повинне максимально точно відбивати думки автора й супроводжуватися
відповідним посиланням на джерело.

Посилання в тексті роботи на використані літературні джерела треба
зазначити порядковим номером за переліком посилань, розміщеним у кінці
роботи, та сторінкою, виділеними квадратними дужками, наприклад, «...у роботі
[4, с.7]...».

Допускається оформлення окремих бібліографічних посилань у форматі
примітки (підрядкового посилання). Підрядкові посилання пов'язують із текстом
за допомогою знаків виноски: арабських цифр, літер, астериска (зірочки).

Якщо текст цитовано не за першоджерелом, то на початку підрядкового
бібліографічного посилання наводять пояснювальні слова: «Наведено за:», «Цит.
за:» («Цитовано за») і зазначають джерело, з якого запозичено текст.

Приклад
____
* Цит. за: Беквитт Г. Продаючи невидиме. Керівництво з сучасного маркетингу послуг ;

пер. С. Івахненків. КСД, 2018. С. 35.

У посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, рисунки, таблиці, формули,
рівняння, додатки зазначають їх номери, наприклад: «... у розділі 4...», «...у
підрозділі 2.1...», «...на рис.1.3...», «...у табл. 3.2 ...», «...(див. п.п. 3.2)...», «...за
формулою (3.1)...», «... у рівняннях (2.1) – (2.5)...», «...у додатку В...».

Правила подання ілюстративного матеріалу (рисунків). УСІ БЕЗ
ВИНЯТКУ типи ілюстрацій (рисунки, діаграми, графіки, схеми, блок-схеми,
фотографії, ескізи тощо) повинні мати назву «Рисунок». Під кожним рисунком з
абзацного відступу (1,5 см) необхідно наводити пояснювальний підпис (таким
само шрифтом, як і основний текст роботи), який зазвичай має 4 основні елементи:

1) слово «Рисунок»;
2) порядковий номер рисунку. Усі рисунки (крім рисунків у Додатках)

нумерують арабськими цифрами наскрізно в межах розділу (знак “№” не
ставиться). Номер рисунку складається з номера розділу та порядкового номера
рисунка в ньому, які відокремлюють крапкою, наприклад, другий рисунок
третього розділу матиме номер «Рисунок 3.2». Рисунки кожного додатка
нумерують окремо. Номер рисунку додатка складається з позначення додатка
(його порядкової літери) та порядкового номера рисунка в ньому, відокремлених
крапкою. Наприклад, перший рисунок Додатку А матиме номер «Рисунок А.1».

3) тематичний заголовок рисунка, що містить текст із характеристикою
зображеного в лаконічній формі, але досить вичерпно (об’єкт, його галузева або

https://www.yakaboo.ua/ua/prodajuchi-nevidime-kerivnictvo-z-suchasnogo-marketingu-poslug.html?utm_source=blog.yakaboo.ua/ru&utm_medium=20-knyg-z-marketyngu&utm_campaign=05082018
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територіальна приналежність, період років дослідження представленого матеріалу,
одиниці виміру). Назву від номера відокремлюють тире (–);

4) джерело. Обов’язковим є посилання на джерела ілюстративного
матеріалу, особливо якщо рисунки створені не автором роботи. Джерело може
зазначатися одним із двох способів:

– одразу після назви рисунка у квадратних дужках, наприклад [3, с. 5];
або
– під назвою рисунка 10-м шрифтом курсивом пишеться слово Джерело,

ставиться дві крапки і у квадратних дужках вказується номер джерела за
переліком посилань. Або, якщо рисунок складено самостійно, після слова
Джерело і двокрапки пишеться: “розроблено автором на основі .....” і вказуються
джерела, якими автор керувався при розробленні конкретного рисунка.

Приклади

Рисунок. 2.1– Світове виробництво сталі у 2008-2016 рр., млн. тон [23, с.5]
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Рисунок 2.2 – Динаміка роздрібного товарообороту підприємств-виробників
меблів та меблевих комплектуючих України

Джерело: розроблено автором на основі [12]

За необхідності під рисунком розміщують інші пояснювальні дані (у вигляді
тексту або приміток), наприклад, використані в рисунку умовні позначення тощо.

На КОЖНИЙ рисунок ОБОВ’ЯЗКОВО робиться посилання в тексті з
порядковим номером рисунку у роботі. У тому місці тексту, який пов’язаний із
зображеним на рисунку, читача потрібно відіслати до нього через посилання у
круглих дужках «...(рис. 1.3)...» або вислови «...як це показано на рис. 1.3....»,
«...як це видно з рис. 1.3...» тощо. Не варто оформлювати посилання як самостійні
фрази, у яких лише повторюється те, що зазначається в підписі.
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У тексті спочатку йде посилання на рисунок, а потім сам рисунок (а не
навпаки). Рисунок подають одразу після першого посилання на нього в тексті або
якнайближче до нього на наступній сторінці. Громіздкі рисунки (якщо вони не
надто прив’язані до тексту) доцільно розміщувати у додатках.

Правила подання таблиць. Письмова наукова робота супроводжується
значними обсягами цифрового матеріалу, який необхідно групувати в таблиці.
Над кожною таблицею з абзацного відступу (1,5 см) необхідно наводити
пояснювальний надпис (таким же шрифтом, як і основний текст роботи), який
зазвичай має 4 основні елементи:

1) слово «Таблиця»;
2) порядковий номер таблиці. Таблиці (крім таблиць у Додатках)

нумерують арабськими цифрами наскрізно в межах розділу (знак “№” не
ставиться). Номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номеру
таблиці в ньому, які відокремлюють крапкою, наприклад, перша таблиця третього
розділу матиме номер «Таблиця 3.1». Таблиці кожного додатка нумерують
окремо. Номер таблиці додатка складається з позначення додатка (його
порядкової літери) та порядкового номера таблиці в ньому, відокремлених
крапкою. Наприклад, перша таблиця Додатку А матиме номер «Таблиця А.1».

3) тематичний заголовок таблиці, що містить характеристику змісту
таблиці в лаконічній формі, але досить вичерпно (об’єкт, його галузева або
територіальна приналежність, період років дослідження представленого матеріалу,
одиниці виміру). Назву від номера відокремлюють тире (–);

4) джерело. Обов’язковим є посилання на джерело даних. Джерело може
зазначатися одним із двох способів:

– одразу після назви таблиці у квадратних дужках, наприклад [3, с. 5];
або
– під таблицею 10-м шрифтом курсивом пишеться слово Джерело, ставиться

дві крапки і у квадратних дужках вказується номер джерела за переліком
посилань. Або, якщо таблиця складена самостійно, після слова Джерело і
двокрапки пишеться: “складено автором за даними ...”, “сформовано автором на
основі...” і вказуються джерела, які автор використовував при складенні таблиці.

Приклади
Таблиця 2.1 – Найбільші у світі виробники сталі у 2016 р., млн. тон [10, c. 8]

Позиція Компанія Обсяг виробництва,
млн. тон

1 Arcelor Mittal 95,45
2 China Baowu Group 63,81
3 HBIS Group 46,18
4 NSSMC Group 46,16
5 POSCO 41,56
6 Shagang Group 33,25
7 Ansteel Group 33,19
8 JFE Steel 30,29
9 Shougang Group 26,8
10 Tata Steel Group 24,49
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Таблиця 2.1 – Найбільші у світі виробники сталі у 2016 р., млн. тон

Позиція Компанія Обсяг виробництва,
млн. тон

1 Arcelor Mittal 95,45
2 China Baowu Group 63,81
3 HBIS Group 46,18
4 NSSMC Group 46,16
5 POSCO 41,56
6 Shagang Group 33,25
7 Ansteel Group 33,19
8 JFE Steel 30,29
9 Shougang Group 26,8
10 Tata Steel Group 24,49

Джерело: [10, c. 8]

За необхідності під таблицею розміщують інші пояснювальні дані, наприклад,
умовні позначення, які використано в таблиці, тощо.

На ВСІ таблиці мають бути посилання в тексті роботи (наприклад, «У табл.
2.5 наведено маркетинговий бюджет підприємства на 2020 рік»). У тексті
спочатку йде посилання на таблицю, а потім сама таблиця. Таблицю слід
розташовувати безпосередньо після її першого згадування в тексті або на початку
наступної після посилання сторінки. Громіздкі таблиці (якщо вони не надто
прив’язані до тексту) доцільно розміщувати у додатках.

Текст у таблиці друкується 12 шрифтом, в окремих випадках – 10-11
шрифтом. Міжрядковий інтервал - 1,0.

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, її треба перенести на
наступну. Слово «Таблиця» вказують один раз праворуч на початку, а над іншими
її частинами, які розміщені на наступних сторінках, пишуть: «Продовження
таблиці__» або «Кінець таблиці__» із зазначенням номера таблиці, але без
повторення її назви. У разі перенесення таблиці необхідно використовувати
нумерацію стовпців. В першій частині таблиці рядок з номерами стовпців
розміщується під рядком з назвами стовпців, а в інших частинах таблиці на
наступних сторінках, рядок з нумерацією стовпців є першим рядком таблиці.

Приклад

Таблиця 2.1 – Найбільші у світі виробники сталі у 2016 р., млн. тон

Позиція Компанія Обсяг виробництва,
млн. тон

1 2 3
1 Arcelor Mittal 95,45
2 China Baowu Group 63,81
3 HBIS Group 46,18
4 NSSMC Group 46,16
5 POSCO 41,56
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Кінець таблиці 2.1
1 2 3
6 Shagang Group 33,25
7 Ansteel Group 33,19
8 JFE Steel 30,29
9 Shougang Group 26,8
10 Tata Steel Group 24,49

Джерело: [10, c. 8]

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої,
якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають
самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків
таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Заголовки граф у першому ярусі варто писати з прописної букви, наприкінці
крапку або кому не ставлять. Якщо ярус складає єдину граматичну форму з
попереднім ярусом, то з малої літери пишуть підзаголовки, що розміщені нижче.

Приклад

Рік
Виробництво

план факт

Якщо ярус має самостійне значення, то з прописної букви пишуться і
підзаголовки.

Приклад

Рік Обсяг продажів сталі в країні
Німеччина Україна США

Заголовки граф подають у називному відмінку однини. Порядок частин
підзаголовка: визначення величини, її літерне позначення, кома, одиниця виміру.

За змістом таблиці поділяються на неаналітичні й аналітичні. Неаналітичні
містять дані статистичного характеру, які ілюструють певне економічне явище.
Аналітичні є результатом оброблення й аналізу статистичних або числових
показників, які, наприклад, отримані в результаті експерименту. Після таких
таблиць робиться узагальнення про нове (виведене) знання, яке вводиться до
тексту словами: «У результаті аналізу даних, наведених в табл. 2.1, можна
зробити висновок про...», «...табл. 1.2 дає змогу зробити висновок, що...», «За
даними, наведеними в табл. 2.1, видно, що...», «... з табл. 1.3 видно, що...» тощо.

Усі дані, що наводяться в таблицях, повинні бути достовірними, однорідними
й порівнюваними, в основі їхнього угруповання повинні лежати істотні ознаки.

Правила подання переліків у тексті. Перед переліком ставлять двокрапку.
Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, то перед кожною
позицією переліку ставлять знак «тире».

Приклад
___________________________:
— __________________________________________________;
— __________________________________________________.
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У разі розвиненої та складної ієрархії переліків підпорядкованість
позначають арабськими цифрами та/або малими літерами української абетки, далі
— через знаки «тире». Після цифри або літери певної позиції переліку ставлять
круглу дужку. Дозволено користуватися можливостями текстових редакторів
автоматичного створення нумерації переліків (наприклад, цифра — літера —
тире). Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з абзацного
відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості. В кінці кожної позиції
переліку (крім останньої) ставлять знак «;». В кінці переліку ставлять крапку.

Приклад
___________________________:
1)__________________________________________________;
2)__________________________________________________;

а) _____________________________________________;
б)_____________________________________________;

3)__________________________________________________.

Правила подання приміток. Примітки до тексту і таблиць, у яких наводять
довідкові й пояснювальні дані, подають 10 шрифтом, курсивом і нумерують
послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька,
то після слова «Примітки» ставлять двокрапку.

Приклад
Примітки:
Примітка 1. …
Примітка 2. …

Якщо примітка одна, її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять
крапку.

Правила подання формул і написання символів. Формули та рівняння
розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, посередині
сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння має бути залишено не
менше одного вільного рядка. Формули і рівняння в роботі (за винятком формул і
рівнянь у додатках) треба нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номеру розділу і порядкового
номеру формули або рівняння, відокремлених крапкою. Наприклад, третя
формула першого розділу матиме номер (1.3). Номер проставляють на рівні
формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Номер,
який не вміщується в рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули.
Формули, які є різновидами приведеної раніше основної формули, допускається
нумерувати арабською цифрою і малою літерою кирилиці, яка має бути написана
разом з цифрою, наприклад: (1.4а), (1.4б).

У тексті при посиланнях на формулу її номер ставлять також арабськими
цифрами в круглих дужках. Наприклад: «...у формулі (3.7)...»; «...з рівняння (5.1)
випливає...». Якщо посилання на номер формули розміщене всередині виразу,
укладеного в круглі дужки, то їх рекомендується заміняти квадратними дужками.
Наприклад: «Використовуючи вираз для оцінки ефективності експорту [див.
формулу (14.3)], одержуємо...».
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Переносити формули чи рівняння на наступний рядок можливо тільки на
знаках виконуваних операцій, повторюючи його на початку наступного рядка.
Коли переносять формули або рівняння на знакові операції множення,
застосовують знак «».

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених
правилами пунктуації. Формули, що йдуть одна за одною й не розподілені
текстом, відокремлюють комою.

Символ – це умовна позначка математичних величин, одиниць виміру
величин або математичних знаків. Як символи використовуються букви кирилиці
або латиниці. Щоб уникнути збігу символів різних величин, застосовуються
індекси. Індексом можуть служити малі літери українського, латинського,
грецького алфавітів, арабські і римські цифри, штрихи. Розташовуються індекси
праворуч від символу вгорі або внизу. Однак верхні індекси використовуються
вкрай рідко, тому що це місце розташування ступеня.

При використанні символів і індексів необхідно дотримуватись таких вимог:
1. Та сама величина в тексті всієї роботи повинна бути позначена однаково.
2. Буквені індекси повинні відповідати початковим або найбільш

характерним буквам найменування поняття або величини, на зв'язок з якими
вказує індекс (наприклад: Кр – константа рівноваги).

3. Індекс 0 (нуль) необхідно використовувати тільки у випадках, що вказують
на початкові або вихідні показники.

Експлікація – це пояснення символів, що входять у формулу. Експлікація
повинна відповідати таким вимогам:

1. Розміщуватися тільки після формули, від якої відокремлюється комою
(бажано 12 шрифтом, курсивом).

2. Починатися зі слова «де».
3. Символи треба розташовувати в порядку згадування у формулі. У

формулах із дробами спочатку пояснюють чисельник, а потім – знаменник.
Розділові знаки розставляються в експлікації так:
1. Між символом у розшифровці ставлять тире.
2. Усередині розшифровки одиниці вимірів відокремлюють від тексту комою.
3. Після розшифровки перед наступним символом ставлять крапку з комою.
4. Наприкінці останньої розшифровки ставлять крапку.

Приклад
Місткість ринку (М) методом ланцюгових підстановок розраховується за

формулою:
(2.5)

де Kc – кількість споживачів даного товару;
Nc – середня норма споживання товару одним споживачем;
P – середня ціна одиниці товару.

Правила оформлення списку використаних джерел. Бібліографічний
апарат роботи складається з бібліографічного списку (списку використаних
джерел), що містить бібліографічні описи використаних джерел, і

,PNКM cс=
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бібліографічних посилань.
Список використаних джерел потрібно формувати, використовуючи один із

таких підходів:
1) у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і

рекомендований при написанні наукових робіт);
2) спочатку законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти; потім в

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, або офіційних
сайтів; далі література іноземною мовою в алфавітному порядку прізвищ перших
авторів або заголовків, або офіційних сайтів.

Відомості про згадуваний документ, опублікований іншою мовою, у
бібліографічних посиланнях наводять мовою оригіналу.

Приклади оформлення бібліографічного опису у
списку використаних джерел, відповідно до ДСТУ 8302:2015

Книги: один, два, три автори
1. Шевченко О. Л. Бренд-менеджмент : навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2010. 395 с.
2. Войчак А. В., Федорченко А. В. Маркетингові дослідження : підручник.

Київ: КНЕУ, 2007. 403 с.
3. Федорченко А. В., Окунєва О. В. Внутрішній маркетинг підприємства:

теорія, методика, практика : монографія / за ред. А.В. Федорченка. Київ: КНЕУ,
2015. 230 с.

4. Котлер Ф., Катарджая Г., Сетьяван Ї. Маркетинг 4.0. Від традиційного до
цифрового / пер. з англ. К. Куницької та О. Замаєвої. Київ: Вид. група КМ-БУКС,
2018. 208 с.

Книги: чотири автори і більше
1. Куденко Н. В., Примак Т. О., Архипова Т. В., Шевченко О. Л. Управління

рекламним бізнесом на засадах концепції маркетингу : монографія. Київ: КНЕУ,
2012. 279 c.

2. Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж., Армстронг Г. Основы маркетинга / пер. с
англ. 5-е европейское изд. Москва: Вильямс, 2014. 496 с.

3. Маркетинг : підручник / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, А. В. Войчак та
ін. ; за ред. А. Ф. Павленка. Київ: КНЕУ, 2008. 600 с.

4. Ціноутворення в умовах ринку : навч. посіб. / Ю. І. Літвінов та ін. Київ:
Центр учбової літератури, 2010. 398 с.

Видання без автора
1. Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства : монографія / за

ред. В. П. Пилипчука. Київ: КНЕУ, 2019. 463 с.
Багатотомні видання

1. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. И.В. Ковалева, Е.
Ю. Рубцова; ред. В.Л. Иванов]. Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. Т.1. 277 с.
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Частина видання: статті зі збірника, журналу, монографії, розділи з книги,
матеріали конференції

1. Шафалюк О. К. Маркетинг партнерських відносин: моделювання та
оптимізація параметрів взаємодії зі споживачами. Економіка та підприємництво:
зб. наук. пр. Київ, 2018. Вип. 40. С. 137-146.

2. Романенко Л. Ф. Маркетингові комунікації в Інтернет та оцінка їх
ефективності. Вісник Херсонського державного університету. Економічні науки.
Херсон, 2016. № 26. С. 44-49.

3. Savych O. P. Prospective of brands marketing management on car market.
European Journal of Humanities and Social Sciences. 2016. № 4. Р. 46-49.

4. Василькова Н. В. Управління якістю вищої освіти: маркетинговий підхід.
Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти : монографія / за ред. Д. Г.
Лук’яненка, Л. Л. Антонюк. Київ: КНЕУ, 2019. С. 223-236.

5. Архипова Т. В. Про удосконалення комунікаційної діяльності
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Двадцять
восьмі економіко-правові дискусії: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-
конференції, м. Львів, 28 червня 2018 р. Львів, 2018. С.26-28.

Нормативні і законодавчі акти
1. Господарський кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. Дата

оновлення: 11.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата
звернення: 19.12.2019).

2. Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР. Дата оновлення:
18.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр/ed20191218 (дата
звернення: 19.12.2019).

Електронні ресурси
1. Данніков О. В., Січкаренко К. О. Концептуальні засади цифровізації

економіки України. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 17. URL: http://market-
infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/15.pdf (дата звернення: 19.12.2019).

Автореферати дисертацій
1. Савич О. П. Маркетинг на глобальному ринку легкових автомобілів.

Автореф. дис... доктора екон. наук. КНЕУ, 2018. 36 с.
Дисертації

1. Савич О. П. Маркетинг на глобальному ринку легкових автомобілів: Дис...
доктора екон. наук: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності). Київ: КНЕУ, 2018. 414 с.

Правила оформлення додатків. У додатках наводяться допоміжні матеріали:
копії документів, витяги з нормативних актів і документів, звіти, громіздкі
таблиці, рисунки тощо, подання яких у тексті роботи недоцільне через великий
обсяг. Додатки не входять до загального обсягу роботи, але сторінки
нумеруються наскрізною нумерацією.

Додатки оформлюються як продовження роботи, у порядку появи посилань
на них у тексті. На першій сторінці додатків по центру зазначається слово
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ДОДАТКИ, далі на цій сторінці розміщується Додаток А. Кожний додаток
починається з нової сторінки. Додатки варто позначати послідовно великими
літерами української абетки, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Слово «Додаток» і
літера додатку пишеться в правому куті 14 шрифтом.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є в додатку, варто нумерувати в
межах кожного додатку, наприклад, рисунок В.3 – третій рисунок додатку В;
таблиця Д.2 – друга таблиця додатку Д; формула (В.1) – перша формула додатку В.

Джерела, що цитують тільки в додатках, мають бути перераховані наприкінці
кожного додатку в переліку посилань.

Якщо в роботі як додаток використовується документ, що має самостійне
значення й оформлюється згідно з вимогами до документа цього виду, його копію
вміщують у звіті без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш,
на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК __» і його назву (за наявності),
праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки.
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Додаток А
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