РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо оформлення дисертацій та авторефератів
Розроблені з урахуванням наступних документів:
1. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: Наказ
Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. №40.
2. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила
оформлювання. Київ, ДП «УкрНДНЦ» 2016. 26 с. (Інформація та
документація)
3. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та
правила складання. Київ, ДП «УкрНДНЦ» 2016. 20 с. (Інформація та
документація)
4. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24.07.2013 р. № 567.
5. Про особливості запровадження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року № 266: Наказ Міністерства освіти і науки України від
06.11.2015 р. №1151.
6. Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів
англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти: Лист
Міністерства освіти і науки України листа від 05.02.2016 р. №1/9-64.
7. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій,
Бюлетень ВАК України, № 9-10, 2011 (в частині оформлення
авторефератів).
8. Стосовно Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та
його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях,
монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): Лист Міністерства
освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.
ДИСЕРТАЦІЯ
1.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук, кандидата
наук готується державною мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової
праці на правах рукопису в твердій або м’якій палітурці та в електронній
формі. За бажанням здобувача дисертація може бути перекладена
англійською мовою або іншою мовою, пов’язаною з предметом дослідження, з
поданням перекладу до спеціалізованої вченої ради.
2.

Дисертація повинна мати такі основні структурні елементи:
титульний аркуш;
анотація;
зміст;

перелік умовних позначень (за необхідності);
основна частина;
список використаних джерел;
додатки.
Кожен з цих елементів, а також розділи основної частини та додатки
мають починатися з нової сторінки.
3.
Титульний аркуш дисертації оформляється за формою, наведеною
у додатку А. В разі, якщо установа, в якій здійснювалася підготовка
здобувача, і установа, в якій здійснюється захист, співпадають, то наводиться
назва установи наводиться один раз.
УВАГА:
В дисертаціях, що захищаються з наукових спеціальностей (наказ МОН
від 14.09.2011 № 1057 «Про затвердження Переліку наукових
спеціальностей») код та галузь знань не зазначаються.
Для докторських дисертацій, що підготовлені за постановою від
23.03.20165 КМУ № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)»код і найменування спеціальності та галузь
знань, за постановою КМУ від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти», вказується лише у висновку установи про наукову та
практичну цінність результатів дисертації.
4.
Назва дисертації повинна бути лаконічною, без скорочень,
відповідати обраній науковій спеціальності та суті вирішеної наукової
проблеми (завдання), вказувати мету і предмет дослідження та його
завершеність. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію
псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів
«Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі
питання...», «Матеріали до вивчення..., «До питання...» тощо, в яких не
відбито достатньою мірою суть наукової проблеми або завдання.
5.
Слід звернути увагу на формулювання теми в тому аспекті, щоб
індекс УДК відповідав науковій спеціальності, а саме: для робіт за
спеціальністю 08.00.08 індекс УДК має починатися з коду 336, для робіт за
спеціальністю 08.00.04 – з коду 65, для робіт за спеціальністю 08.00.03 індекс
УДК не повинний починатися з кодів 65, 339, 336, 331, 330.4, 330.8, а за
іншими кодами секції 33 слід ретельно обґрунтовувати формулювання теми,
ключові слова і, відповідно, індекс УДК. В разі подання до розгляду
докторської дисертації за двома спеціальностями індекс УДК має містити
посилання на коди, які відповідають обом спеціальностям.
6.
Для ознайомлення зі змістом та результатами дисертації подається
державною та англійською мовами анотація – узагальнений короткий виклад

її основного змісту. В анотації дисертації мають бути стисло представлені
основні результати дослідження із зазначенням наукової новизни та за
наявності практичного значення. В анотації також вказуються:
прізвище та ініціали здобувача;
назва дисертації;
вид дисертації та науковий ступінь, на який претендує здобувач;
спеціальність (шифр і назва);
найменування вищого навчального закладу або найменування
наукової установи, у якому (якій) здійснювалася підготовка;
найменування наукової установи або найменування вищого
навчального закладу, у спеціалізованій вченій раді якої (якого)
відбудеться захист;
місто, рік.
Наприкінці анотації наводяться ключові слова відповідною мовою.
Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту наукової
праці, відображати тематику дослідження і забезпечувати тематичний пошук
роботи. Кількість ключових слів (виразів) становить від п’яти до
п’ятнадцяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в
рядок через кому.
Після ключових слів наводиться список публікацій здобувача за темою
дисертації. Вказуються наукові праці:
в яких опубліковані основні наукові результати дисертації (монографії,
статті у наукових фахових виданнях України, в т.ч. тих, що входять до
міжнародних наукометричних баз даних);
які засвідчують апробацію матеріалів дисертації (публікації у
збірниках тез, матеріалів конференцій тощо);
які додатково відображають наукові результати дисертації (статті у
закордонних виданнях, в т.ч. тих, що входять до міжнародних
наукометричних баз даних, у наукових виданнях України, які не входять до
Переліку фахових наукових видань України, дипломи на відкриття; патенти і
авторські свідоцтва на винаходи, державні стандарти, промислові зразки,
алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну; рукописи праць,
депонованих в установах державної системи науково-технічної інформації та
анотованих у наукових журналах; брошури, препринти; технологічні частини
проектів на будівництво, розширення, реконструкцію та технічне
переоснащення підприємств; інформаційні карти на нові матеріали, що
внесені до державного банку даних).
УВАГА:
В дисертації наводиться спочатку україномовна анотація обсягом 0,20,3 авторських аркуша та ключові слова українською мовою (приблизно 5-6
сторінок), слідом її переклад англійською мовою та ключові слова
англійською мовою, а після цього – список публікації за темою дисертаційної
роботи. Кожна анотація та список опублікованих праць починаються з нової
сторінки.

Зразок оформлення анотації знаходиться у додатку Б.
УВАГА:
Міністерство освіти і науки України не визначає вимог до перекладу
назв наукових спеціальностей, наведених у Переліку, затвердженому наказом
від 14.09.2011 р. № 1057. Однак існує практика перекладу назв для
оформлення дипломів кандидатів та докторів наук. З огляду на відсутність
регламентуючих документів найменування наукових спеціальностей
англійською мовою за Переліком 2011 року можна здійснювати у двох
варіантах. Перший з них сформований на основі пошуку найкращої
відповідності усталених назв спеціальностей в англомовному академічному
середовищі. Другий варіант відповідає практиці МОН (табл. 1).
Таблиця 1 – Варіанти перекладу англійською мовою найменувань
наукових спеціальностей Переліку 2011 р.
Шифр і найменування
спеціальності українською
мовою
08.00.03 – економіка та
управління національним
господарством
08.00.04 – економіка та
управління підприємствами
(за видами економічної
діяльності)
08.00.08 – гроші, фінанси і
кредит

Варіант 1

Варіант 2

08.00.03 – National Economy
08.00.03 – Economics and
and National Economic
Management of National
Management
Economy
08.00.04 – Business
08.00.04 – Economics and
Economics and Management
Management of Enterprises
(by types of economic
(by types of economic
activity)
activity)
08.00.08 – money, finance and credit

УВАГА:
Щодо перекладу назв спеціальностей і галузей знань за Переліком 2015
року (такий переклад буде необхідний після 2020 р.), то, по-перше, слід
якомога точніше визначити відповідність теми конкретній спеціальності,
керуючись при цьому наказом МОН від 06.11.2015 №1151 «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» (табл. 2).
По-друге, слід скористатися рекомендаціями листа МОН №1/9-64 від
05.02.2016 р. «Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних
закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Зокрема, переклад
назв галузей знань та спеціальностей Переліку 2015 представлено в табл. 3.

Таблиця 2 – Витяг з Таблиці відповідності Переліку наукових
спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)
Шифр і найменування
наукової спеціальності за
Переліком 2011
08.00.03 – економіка та
управління національним
господарством
08.00.04 – економіка та
управління підприємствами
(за видами економічної
діяльності)

08.00.08 – гроші, фінанси і
кредит

Перелік 2015
Шифр і найменування галузі
Шифр і найменування
знань
спеціальності
05 Соціальні та поведінкові
051 Економіка
науки
07 Управління та
073 Менеджмент
адміністрування
05 Соціальні та поведінкові
051 Економіка
науки
073 Менеджмент
07 Управління та
075 Маркетинг
адміністрування
076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність
072 Фінанси, банківська
07 Управління та
справа та страхування
адміністрування
073 Менеджмент
05 Соціальні та поведінкові
051 Економіка
науки

Таблиця 3 – Рекомендований варіант перекладу найменувань галузей
знань та спеціальностей Переліку 2015
Шифр і назва галузі знань
05 Social and behavioral studies
07 Management and Administration

Шифр і назва спеціальності
051 Economics
072 Finance, banking and insurance
073 Management
075 Marketing
076 Business, trade and exchange activities

7.
Зміст повинен містити назви всіх структурних елементів,
заголовки та підзаголовки (за їх наявності) із зазначенням нумерації та
номери їх початкових сторінок.
8.
Перелік умовних позначень, символів, одиниць вимірювання,
скорочень подається за необхідності у вигляді окремого списку. Додатково
їхнє пояснення наводиться у тексті при першому згадуванні. Скорочення,
символи, позначення, які повторюються не більше двох разів, до переліку не
вносяться.
Основна частина дисертації має містити:
вступ;
розділи дисертації;
висновки.
Обсяг основного тексту дисертації вираховується авторськими
аркушами. Відповідно до Порядку присудження наукових ступенів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р.
№ 567 обсяг основного тексту кандидатської дисертації з економіки складає
9.

6,5-9 авторських аркушів (156-216 сторінок формату А4, шрифт 14 кегль,
інтервал 1,5), докторської – 15-17 авторських аркушів (360-408 сторінок).
10. У вступі подається загальна характеристика дисертації, а саме:
Актуальність
–
обґрунтування
вибору
теми
дослідження
(висвітлюється зв’язок теми дисертації із сучасними прикладними
проблемами становища або динаміки тієї або іншої сфери економіки, який
підкреслює – навіщо необхідно виконувати дослідження на дану тематику,
формулюється , дослідженнями у відповідній галузі знань шляхом
критичного аналізу з визначенням сутності наукової проблеми – для
докторської дисертації, або завдання – для кандидатської дисертації);
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами –
вказується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і
грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконувалося
дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації науково-дослідних
робіт і найменуванням організації, де виконувалася робота;
Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта
дослідження. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...»,
тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Мета
повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на об’єкт і
предмет дослідження. Рекомендується формулювати завдання як анонс
кінцевого результату їх розв’язання, наприклад, «узагальнити…»,
«виявити…», «розробити…», «обґрунтувати…», «удосконалити…» тощо.
Методи дослідження – перераховуються використані наукові методи
дослідження та змістовно відзначається, що саме досліджувалось кожним
методом – яке завдання ним розв’язуватиметься; обґрунтовується вибір
методів, що забезпечують вірогідність отриманих результатів та висновків).
Наукова новизна отриманих результатів – коротко та чітко
представляються основні наукові положення, які виносяться на захист, із
зазначенням відмінності одержаних результатів від відомих раніше та
значущості для науки або для розв’язання прикладних проблем.
Рекомендується розподіляти елементи наукової новизни за категоріями
«вперше», «удосконалено», «дістало подальшого розвитку». У жодному
випадку не можна вдаватися до викладу наукового положення у вигляді
анотації, коли просто констатують, що в дисертації зроблено те й те, а
сутності і новизни із написаного виявити неможливо. До цього пункту не
можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів,
отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і
подібне. Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові
прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку дисертанта
Особистий внесок здобувача (якщо у дисертації використано ідеї або
розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувачем опубліковано
наукові праці, обов’язково зазначається конкретний особистий внесок
здобувача в такі праці або розробки; здобувач має також додати посилання на
дисертації співавторів, у яких було використано результати спільних

досліджень).
Практичне значення отриманих результатів – надаються відомості про
використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх практичного
використання. Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів,
доцільно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або
масштабів використання. Відомості про впровадження результатів
досліджень необхідно подавати із зазначенням найменувань організацій, в
яких здійснено впровадження, форм реалізації та реквізитів відповідних
документів. Додатки повинні містити копії цих документів (один додаток –
всі копії документів).
Апробація матеріалів дисертації (зазначаються назви конференції,
конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл, місце та дата їхнього проведення).
Публікації – подаються відомості про характер публікації результатів
дослідження. Слід звернути увагу на вимоги щодо групування публікацій,
зокрема на те, що статті у закордонних виданнях, в т.ч. тих, що входять до
міжнародних наукометричних баз даних, у наукових виданнях України, які
не входять до Переліку фахових наукових видань України, належать до
публікацій, які додатково висвітлюють результати дослідження.
Рекомендується наступна формула подання даного елементу вступу з
урахуванням конкретних публікацій здобувача:
Результати дослідження опубліковано у ХХ наукових працях, з яких: Х –
монографії обсягом ХХ,ХХ ум.-друк. арк. (в т.ч. 1 одноосібна монографія
обсягом ХХ,ХХ ум.-друк. арк.); ХХ – статті у наукових фахових виданнях
України обсягом ХХ,ХХ ум.-друк. арк. (в т.ч. ХХ – у виданнях, що входять до
міжнародних наукометричних баз); ХХ – публікації апробаційного характеру
обсягом ХХ,ХХ ум.-друк. арк.; ХХ – публікації, які додатково висвітлюють
результати дослідження, обсягом ХХ,ХХ ум.-друк. арк. (в т.ч. ХХ – у
виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз). Загальний обсяг
публікацій становить ХХ,ХХ ум.-друк. арк.; особисто автору належать
ХХ,ХХ ум.-друк. арк.
Структура та обсяг дисертації (анонсується структура дисертації,
зазначається її загальний обсяг) за наступною формулою:
Дисертація складається із вступу, ХХХХХ розділів, висновків, списку
використаних джерел (ХХХ найменування на ХХ сторінках), Х додатків (на
ХХ сторінках), містить ХХ таблиць (на ХХ сторінках), ХХ рисунків (на ХХ
сторінках). Основний текст роботи викладено на ХХХ сторінках. Загальний
обсяг роботи становить ХХХ сторінку.
11.

У розділах дисертації має бути:
вичерпно і повно викладено зміст власних досліджень здобувача
наукового ступеня;
зроблено посилання на всі наукові праці здобувача, наведені в
анотації;
наведено висновки за кожним розділом дисертаційної роботи із
переліком посилань на список використаних джерел на публікації

дисертанта, які розкривають зміст положень, викладених в даному
розділі.
УВАГА:
Список праць здобувача має також міститися у списку
використаних джерел.
У разі використання наукових результатів, ідей, публікацій та інших
матеріалів інших авторів у тексті дисертації обов’язково повинні бути
посилання на публікації цих авторів.
Фрагменти оприлюднених (опублікованих) текстів інших авторів
(цитати) можуть включатися до дисертації виключно із посиланням на
джерело (крім фрагментів, які не несуть самостійного змістовного
навантаження)
Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю)
наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів
власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, а
саме:
відтворення в тексті наукової роботи (повний текст наукової роботи, з
коментарями, примітками, бібліографією, переліком джерел та всіма
додатками до основного тексту) без змін, з незначними змінами, або в
перекладі тексту іншого автора (інших авторів), обсягом від речення і
більше, без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;
відтворення в тексті наукової роботи, повністю або частково, тексту
іншого автора (інших авторів) через його перефразування чи довільний
переказ без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;
відтворення в тексті наукової роботи наведених в іншому джерелі
цитат з третіх джерел без вказування, за яким саме безпосереднім джерелом
наведена цитата.
відтворення в тексті наукової роботи наведеної в іншому джерелі
науково-технічної інформації (крім загальновідомої) без вказування на те, з
якого джерела взята ця інформація.
Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату в наукових
роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях,
статтях тощо)
будь-який текстовий фрагмент обсягом від речення і більше,
відтворений в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в
перекладі з іншого джерела, обов'язково має супроводжуватися посиланням
на це джерело у списку використаних джерел; винятки допускаються лише
для стандартних текстових кліше, які не мають авторства та/чи є
загальновживаними;
якщо перефразування чи довільний переказ в тексті наукової роботи
тексту іншого автора (інших авторів) займає більше одного абзацу,
посилання (бібліографічне та/або текстуальне) на відповідний текст та/або
його автора (авторів) має міститися щонайменше один раз у кожному абзаці

наукової роботи, крім абзаців, що повністю складаються з формул, а також
нумерованих та маркованих списків (в останньому разі допускається подати
одне посилання наприкінці списку);
якщо цитата з певного джерела наводиться за першоджерелом, в тексті
наукової роботи має бути наведено посилання на першоджерело; якщо
цитата наводиться не за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути
наведено посилання на безпосереднє джерело цитування («цитується за
ХХХХХХХ») і посилання на відповідний пункт списку використаних
джерел;
будь-яка наведена в тексті наукової роботи науково-технічна
інформація має супроводжуватися чітким вказуванням на джерело, з якого
взята ця інформація із посиланням на відповідний пункт списку
використаних джерел; винятки припускаються лише для загальновідомої
інформації, визнаної всією спільнотою фахівців відповідного профілю; у разі
використання у науковій роботі тексту нормативно-правового акту достатньо
зазначити його назву, дату ухвалення та, за наявності, дату ухвалення
останніх змін до нього або нової редакції, а також посилання на відповідний
пункт списку використаних джерел.
12. Для підтвердження власних аргументів посиланням на
авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого
твору слід наводити цитати. Науковий етикет потребує точно відтворювати
цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може
спотворити зміст, закладений автором. Загальні вимоги до цитування такі:
а) текст цитати починається і закінчується папками і наводиться в тій
граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням
особливостей авторського написання; наукові терміни, запропоновані
іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали
загальну полеміку – у цих випадках використовується вираз «так званий»;
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення
авторського тексту та без перекручень думок автора;
в) пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без
перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками, вони
ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці);
якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не
зберігається;
г) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;
д) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів
своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним
у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і
давати відповідні посилання на джерело;
ж) якщо необхідно виявити ставлення автора дисертаційної роботи до
окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках
ставлять знак оклику або знак питання;
з) коли автор дисертаційної роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі

слова, то робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який
пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали
автора дисертації, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки.
Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – М.Х.), (підкреслено мною. –
М.Х.), (розбивка моя. – М.Х.).
13. У висновках викладаються найбільш важливі наукові та практичні
результати дисертації, вказуються наукові проблеми (завдання), для
розв’язання яких можуть бути застосовані результати дослідження, а також
можливі напрями продовження досліджень за тематикою дисертації.
Доцільно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих
результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації
щодо їх використання. Кількість висновків має дорівнювати кількості
завдань + 1 узагальнюючий висновок. Висновки обов’язково мають
корелювати із завданнями. Висновки починаються з формулювання наукової
проблеми (завдання), за вирішення якої дисертант претендує на присудження
наукового ступеня. Сформульоване наукове завдання або проблема
пов’язується з назвою дисертації, метою роботи й основними науковими
положеннями, що захищаються в дисертації. Зазвичай формулювання
починається так: «У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове
вирішення наукової проблеми (наукового завдання), що полягає в...». Далі
треба вказати, якою саме є наукова проблема, як вона вирішена і для чого в
кінцевому розумінні (прикладному плані) призначене запропоноване автором
розв’язання.
14. Список використаних джерел формується здобувачем наукового
ступеня за його вибором одним із таких способів:
у порядку появи посилань у тексті;
в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
у хронологічному порядку.
Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може
оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку
стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до
Вимог до оформлення дисертації, затверджених наказом МОН від
12.01.2017 р. №40.
15. До додатків може включатися допоміжний матеріал, необхідний
для повноти сприйняття дисертації:
проміжні формули і розрахунки;
таблиці допоміжних цифрових даних;
інструкції та методики, опис алгоритмів, які не є основними

результатами дисертації, описи і тексти комп’ютерних програм
вирішення задач за допомогою електронно-обчислювальних засобів,
які розроблені у процесі виконання дисертації;
ілюстрації допоміжного характеру;
інші дані та матеріали.
УВАГА:
обов’язковим додатком до дисертації є протоколи та акти
випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту,
листи підтримки результатів дисертаційної роботи, якщо відповідні
відомості подані у вступі дисертаційної роботи та в авторефераті;
обов’язковим додатком до дисертації є список публікацій здобувача
за темою дисертації та відомості про апробацію результатів
дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму,
семінару, школи, місце та дата проведення, форма участі); наукові
праці вказуються у наступній послідовності (див. п. 6).
Головною умовою включення допоміжного матеріалу до додатків
(окрім листів підтримки,протоколів та актів випробувань тощо) є те, що ці
допоміжні матеріали належать особисто автору або представляють собою
результат обробки автором першоджерел. Не слід наводити в додатках
статистичні таблиці, якщо у порівнянні з першоджерелом до цих
таблиць не застосовувався авторський підхід до групування,
структуризації, аналізу даних.
Додатки можуть бути надані у вигляді окремої частини (том, книга).
Обсяг додатків не повинен перевищувати обсягу дисертації.
УВАГА

АВТОРЕФЕРАТ
16. Призначення автореферату – ознайомлення наукових працівників з
основними ідеями та висновками дисертації, внеском здобувача у розробку
та вирішення наукової проблеми (завдання), з результатами досліджень та
структурою дисертаційної роботи. Автореферат має ґрунтовно розкривати
зміст дисертації, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також
інформації, якої немає в дисертації.
17. За обсягом автореферат докторської дисертації має становити 1,31,9 авторського аркуша (34-36 сторінок формату А4), кандидатської – 0,7-0,9
авторського аркуша (18-20 сторінок формату А4). До обсягу автореферату
не входять обкладинка автореферату, список опублікованих автором
праць, анотації.
18. Приклад оформлення першої та другої сторінок обкладинки
наведено у додатку В.
19.

Структурно автореферат складається із:
загальної характеристики роботи;
основного змісту роботи;
висновків,
списку опублікованих праць за темою дисертації;
анотацій.

20. Загальна характеристика роботи повинна збігатися із вступом
дисертації. Заголовки рубрик не треба виділяти в окремі рядки, достатньо
вирізнити їх жирним шрифтом або курсивом і розмістити в підбір із текстом.
21. В основному змісті стисло викладається сутність дисертації за
розділами, він має дати повне і переконливе уявлення про виконану роботу.
Основна частина автореферату, яка і є власне реферативною, дає більш повне
уявлення про зміст і побудову дисертації. У цій частині автореферату
важливо показати, як були розв’язані завдання і які отримано результати,
продемонструвати хід дослідження, викласти сутність використаних методів
(методичних підходів і положень) з висвітленням того нового, що здобувач
вносить у розроблення проблеми або наукового завдання. Дисертант
повинен давати оцінку вірогідності одержаних результатів, їх порівняння з
аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних досліджень,
обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які
обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень. Виклад
матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.
22.

Висновки повинні збігатися із висновками дисертаційної роботи.

23. Список опублікованих праць за темою дисертації подається
відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання з
обов’язковим наведенням прізвищ усіх співавторів. Праці розташовуються у
такому порядку:
монографії;
статті у фахових наукових виданнях України;
праці апробаційного характеру;
опубліковані праці, які додатково відображають наукові
результати дисертації.
24. Анотація українською, російською й англійською мовами повинна
містити інформацію про зміст та результати дисертаційної роботи.
Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить
використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових
документів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію,
уникати маловідомих термінів і символів. При підготовці анотації
вказуються: прізвище та ініціали здобувача; назва дисертації; вид дисертації
(на правах рукопису, монографія) і науковий ступінь, на який претендує
здобувач; спеціальність (шифр і назва); найменування установи, де
відбудеться захист; місто, рік; зміст анотації. Наприкінці кожної анотації
наводяться ключові слова відповідною мовою. Обсяг україномовної
анотації має складати не більше 1200 друкованих знаків, російськомовна
анотація є її перекладом і також має обмежуватися 1200 друкованими
знаками. Англійська анотація в авторефераті має бути розширеною (до
5000 друкованих знаків). Приклад оформлення анотацій в авторефераті
наведено у додатку Г.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ
ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ
25.

Основний обсяг дисертації (вступ, основна частина, висновки):
кандидатська – 6,5-9 авторських аркушів (156-216 сторінок
формату А4, шрифт 14 кегль, інтервал 1,5);
докторська – 15-17 авторських аркушів (360-408 сторінок).

26. Основний обсяг автореферату (загальна характеристика роботи,
основний зміст роботи, висновки):
кандидатська – 0,7-0,9 авторського аркуша (18-20 сторінок
формату А4, шрифт 14 кегль, інтервал 1,0);
докторська – 1,3-1,9 авторського аркуша (34-36 сторінок
формату А4).
27.

Формат друку:
автореферат: з обох боків сторінки, формат А5
дисертація: з одного або з обох боків сторінки, формат А4.

28.

Розмір берегів:
автореферат: верхній, лівій і нижній – 20 мм, правий – 10 мм.
дисертація: лівий – 30 мм, правий – 15 мм, верхній і нижній –
20 мм.

29. Автореферат дисертації виготовляють друкарським способом і
видають у вигляді брошури тиражем 100 примірників. На третій сторінці
обкладинки автореферату повинні бути вказані випускні дані друкарні або
іншої установи, де друкувався автореферат, згідно з міждержавним
стандартом.
30.

Правила оформлення тексту дисертаційних робіт та авторефератів

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ
ПОЗНАЧЕНЬ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не
нумеруються. Заголовки структурних елементів дисертації та заголовки
розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами
без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки структурних елементів
автореферату слід розташовувати посередні рядка і друкувати великими
літерами без крапки в кінці напівжирним шрифтом.
Заголовки підрозділів слід починати з абзацного відступу і друкувати
маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в
кінці. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту
звіту і дорівнювати 1,25 см. Якщо заголовок складається з двох і більше

речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не
допускається.
Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом повинна
бути два рядки.
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу в нижній
частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.
Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись
наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють
у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці (дисертаційна робота)
або в центрі зверху сторінки без крапки в кінці (автореферат).
Титульний аркуш, анотації, зміст включають до загальної нумерації
сторінок дисертації, але номер сторінки не проставляють. Ілюстрації і
таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації
сторінок роботи.
Автореферат не має титульного аркуша. Номери сторінок
проставляються в центрі верхнього поля сторінки. Нумерація починається з
цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна характеристика роботи.
Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до
загальної нумерації сторінок автореферату.
Розділи, підрозділи дисертаційної роботи слід нумерувати арабськими
цифрами. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах
викладення суті роботи і позначатись арабськими цифрами без крапки,
наприклад:
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ
ФОНДОВОГО РИНКУ
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:
1.1. Інституційні особливості фондового ринку як основа моделі
депозитарної системи
Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в
роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на
наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі.
Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За
потреби під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий
текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок __», яке разом із назвою

ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 3.1
– Схема розміщення». Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами
порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених
у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового
номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, «Рисунок 3.2 –
ХХХХХХХХ» – другий рисунок третього розділу, або «Рисунок А.1 –
ХХХХХХХХ» – перший рисунок додатку А.
Приклад оформлення рисунку:

Процедури оформлення депозитарних операцій

Реєстраційно-адміністративні
процедури, що описують операції, виконання яких приводить до змін анкет
рахунків депо та інших облікових регістрів депозитарію, за винятком залишків
цінних паперів на особових рахунках депо депонентів

Обліково-інвентаризаційні
процедури, що описують операції, виконання яких спричиняє зміну залишків
цінних паперів на особових рахунках депо в депозитарії (приймання цінних паперів
на зберігання і облік, зняття цінних паперів зі зберігання та обліку, переклад і
переміщення цінних паперів)

Аналітично-інформаційні
процедури, що описують операції, виконання яких спричиняє формування звітів і
виписок про стан рахунку депо та інших облікових регістрів депозитарію або про
виконання депозитарних операцій

Інтегроване-блокувальні
процедури, що описують депозитарні операції, що включають у якості складових
елементи операцій різних типів - реєстраційно-адміністративні, обліковоінвентаризаційні, аналітично-інформаційні. До інтегроване-блокувальних операцій
ставляться блокування цінних паперів, зняття блокування, обтяження цінних
паперів зобов’язаннями, припинення обтяження

Зведено-узагальнюючі
процедури, що описують операції, виконання яких спричиняє зміна стану всіх або
значної частини облікових регістрів депозитарію, пов’язаних з даним випуском
цінних паперів

Рисунок 1.4 – Процедури оформлення депозитарних операцій за
функціональними групами
(розроблено автором)
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.
Таблицю необхідно розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона
згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути
посилання в тексті роботи.
Назва таблиці складається зі слова «Таблиця», її порядкового номера та
безпосередньо назви, яка стисло відбиває зміст наведених у ній даних.

Повну назву таблиці вказують один раз над таблицею зліва з абзацним
відступом. У разі переносу частини таблиці на наступну сторінку над нею з
абзацного відступу пишуть: «Продовження таблиці Х.Х» або «Кінець таблиці
Х.Х», де Х – номер таблиці.
Таблиці нумеруються арабськими цифрами підряд у межах розділу, за
винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з
номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою,
наприклад, «Таблиця 2.1 – ХХХХХХХХХХ» – перша таблиця другого
розділу, «Таблиця В.2 – ХХХХХХХХХХХ» – друга таблиця додатку В.
Заголовки та дані таблиці можуть бути виконані через один інтервал,
шрифтом Times New Roman, 12 кегль. Заголовки граф таблиці починають з
великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони становлять одне речення з
заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої
літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.
Заголовки та підзаголовки граф указують в однині.
Приклад оформлення таблиці:
Таблиця 2.16 – Структура доходної частини зведеного бюджету деяких
країн колишнього СРСР в 2015 р., %
Показник
Податки на доходи, прибуток,
капітал
фізичних осіб
юридичних осіб
інші
Податки на зарплату
Податки на власність
Податки на товари та послуги
Податки на міжнародні операції
Інші податки
Соціальні внески
внески на соцстрахування
інші соціальні внески
Гранти
від іноземних урядів
від міжнародних організацій
інші
Інші доходи

Естонія

Латвія

Литва

Арменія

20,0

25,7

15,5

33,8

14,7
5,3
0,0
0,0
0,7
35,7
0,0
0,0
29,1
14,0
15,2
4,8
1,0
3,8
0,0
9,5

20,2
5,4
0,0
0,0
2,8
41,9
0,0
0,0
29,6
28,4
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
11,9

11,1
4,4
0,0
0,1
1,0
32,4
0,0
0,5
34,2
33,4
0,9
5,7
0,2
5,5
0,0
7,3

24,7
8,2
0,9
0,0
1,8
37,4
4,9
8,2
0,0
0,0
0,0
2,4
1,3
1,3
-0,2
10,7

Джерело: розраховано за даними МВФ [31].
Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині підрозділів.
Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід
ставити малу літеру української абетки з дужкою або не нумеруючи (перший
рівень деталізації).
Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські
цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Переліки першого рівня

деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з
відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.
Приклад:
а) ххххххх;
б) ххххххх;
1) хххххххх:
хххххххх;
хххххххх;
2) ххххххх;
в) хххххххх.
Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у
якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище та нижче кожної
формули або рівняння потрібно залишити не менше одного вільного рядка.
Формули та рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у
додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер
формули або рівняння складається з номера розділу та порядкового номера
формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) –
третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на
рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на
рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до
формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій
послідовності, у якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення
значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового
рядка. Перший рядок пояснення починають словом «де» без двокрапки і без
абзацу. Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається
тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції.
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=

(3.3)

де – податкова ставка в країні і, – середнє значення податкових ставок по
країнах, n – кількість країн.
Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим
номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками,
наприклад, «... у роботах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] ...». При посиланнях на розділи,
підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх
номери. При посиланнях слід писати: «... у розділі 2 ...», «... (рис. 1.3) ...» або
«... на рисунку 1.3 ...», «... (табл. 3.2) ...» або «... у таблиці 3.2 ...», «... за

формулою (3.1) ...», «.. у формулах (1.3-1.5) ...”, «... у додатку Б ...» або «...
(додаток Б) ...».
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