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1.ПРИЗНАЧЕННЯНАУКОВОГОРЕФЕРАТУ
Науковийрефератповиненпродемонструватийпідтвердити

здатність вступника займатися науковою діяльністю в обсягу,
передбаченомунавчанням васпірантурі.Виходячизцього,тема
науковогорефератуповиннаміститиактуальнунауковуправничу
проблемуз оглядуна науковіінтереси вступника,відображати
проблему (тематику, напрям) майбутнього дисертаційного
дослідження з метою виявлення його науковоїактуальностіі
можливостіреалізації.

Орієнтований перелік тем наукового рефератувикладено у
додатку А,при цьому вступник до аспірантури може подати
науковийрефератізвласноюназвоюабоотриматиконсультаціюв
приймальнійкомісіїабовідділіаспірантуритадокторантуризцього
питання.

2. ЗАГАЛЬНІВИМОГИДООФОРМЛЕННЯНАУКОВОГОРЕФЕРАТУ
Науковий реферат (обсяг 12–15 сторінок, до 0,5 д.а.)

складається із вступу (2–3 стор.), основної частини, яка
поділяєтьсянапунктитапідпункти,висновків(2–3стор.)тасписку
використанихджерел.Дорефератуможутьдодаватисядодатки,
якіневраховуютьсяпривизначенніобсягуреферату.

Заголовки структурнихчастин друкують великими літерами
симетричнодотексту.Відстаньміж заголовком (завиключенням
заголовкапункту)татекстомповиннадорівнювати3-4інтервалам.

Підпунктинумеруютьумежахкожногопункту.Номерпідпункту
складаєтьсязномерапунктуіпорядковогономерапідпункту,між
якимиставлятькрапку.Вкінціномерапідпунктуповиннастояти
крапка,наприклад:“2.2.”(другийпідпунктдругогопункту).Потім у
тому ж рядку йде заголовок підпункту.Заголовки підпунктів
друкуютьмаленькимилітерами(крім першоївеликої)забзацного
відступу.Крапкувкінцізаголовканеставлять.Якщозаголовок
складаєтьсяздвохабобільшеречень,їхрозділяютькрапкою.

ПрикладоформленнянауковогорефератуподановдодаткуБ.

3. ЗАГАЛЬНІНАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІПОРАДИЩОДО
ОФОРМЛЕННЯНАУКОВОГОРЕФЕРАТУ

При висвітленніпередбачених планом наукового реферату
питаньпотрібно:
— наводитиірозглядатирізніпоглядиокремихнауковцівта

практичнихпрацівниківщодопроблем,якідосліджуються;
— визначати свою позицію щодо дискусійних питань,

підтримуючи одну чи кілька з висловлених точок зору або
формулюючисвоювласнузнаведеннямвідповіднихаргументів;

— аналізувати відповідні положення економічної науки,



нормативно-правоверегулюваннядосліджуваноїпроблематики,у
томучислі,в разіпотреби,законодавство іноземнихдержав та
міжнародно-правовіакти;

— використовувати аналітичні та графічні матеріали
(статистичнідані,узагальнення,витяги з архівних документів,
узагальненьфінансовихдокументів,данісоціологічнихопитувань
тощо);

— підтримувати чи вносити пропозиціїщодо вдосконалення
фінансово-економічних процесів,формулювати іншіпропозиції
методологічноготатеоретичногохарактеру;

— дотримувати вимогчинного законодавства щодо захисту
прав інтелектуальної власності та правил академічної
доброчесності.

3.1Загальнівимогищодооформлення
Оформлення наукового рефератумає відповідати загальним

вимогам до робітзгідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95
«Документація.Звіти усферінауки ітехніки.Структураіправила
оформлення».

Текстнауковогорефератустворюютьутекстовомуредакторі
MicrosoftWord,типфайлу«ДокументWord97-2003(*.doc)».

Науковийрефератдрукуютьнапринтерінаодномубоціаркушів
білогопаперуформатуA4(210х297мм).

У загальному випадку орієнтація сторінок «книжкова», в
окремих випадках (таблиці та рисунки великого розміру)
допускається«альбомна»орієнтаціясторінок.

Сторінкаповиннаматибереги(поля)розміром:зліва— 30мм,
справа— 10мм,зверхутазнизу— 20мм.Допускаєтьсязбільшення
фактичногорозмірунижньогоберега(поля),якщовоновиникаєв
результаті:

-виконаннятекстовимредакторомопції«заборонависячих
рядків»;

-заборони відокремлення заголовку(пункту/підпункту)від
наступноготекстунаприкінцісторінки.

Шрифтповиненвідповідатитакимпараметрам:
-видшрифту:WordTimesNewRoman;
-розмір шрифту:14 мм,допускається зменшення розміру

шрифтущовикористовуєтьсявтаблицях,дорівнянеменше12мм,за
умови,щорозміршрифтувусіхтаблицяхбакалаврськоїроботибуде
однаковим;

-коліршрифтучорний;
-не допускається використання напівжирного шрифту,окрім

спеціальновизначенихвипадків;
-недопускається використання курсивного та підкресленого

шрифту;



-недопускаєтьсязмінастандартногомасштабушрифту(100%);
-недопускаєтьсязміназвичайноїщільностішрифту,тобтойого

розрідженняабоущільнення.
Абзац тексту наукового реферату (окрім тексту всередині

таблиць) повинен відповідати таким налаштуванням текстового
редактораMicrosoftWord:

-вирівнюванняпоширині;
-рівеньтексту:«основнийтекст»;
-відступтекстузліватасправа:0(нуль)мм;
-відступтекстувпершомурядкуабзацу(абзацнийвідступ):1,25

мм(допускається1,27мм);
-інтервалпередтапісляабзацу:0(нуль)пунктів;
-міжрядковийінтервал:1,5рядка;
-розбивканасторінки:заборонависячихрядків;
-виключенняформатування:заборонаавтоматичного

перенесенняслів;
-недопускаєтьсяперенесеннячастинисловавкінцірядкана

наступнийрядок;
-недопускаєтьсяставитиміжсловами(числами,символамита

томуподібне)більше,аніжодинпробіл,табудь-якиміншимспособом
використовуватибільше,аніжодинпробілпоспіль.

Допускається окремі слова, формули, знаки вписувати в
надрукованийтексттількивтомувипадку,якщонеіснуєоб’єктивної
можливостінадрукувати їхнапринтері.Вони маютьбути чорного
кольору;розмір та щільність вписаного текстумає максимально
наближуватисьдорозмірутащільностітекстунауковогореферату.

Помилки, описки та графічні неточності (хибний друк)
допускаєтьсявиправлятипідчищенням абозафарбовуванням білою
фарбою інанесеннямнатомужмісціабоміжрядкамивиправленого
зображення машинописним способом або від руки.Виправлене
повинно бути чорного кольору;розмір вписаноїбукви (цифри,
символу) має максимально наближуватись до розміру тексту
науковогореферату.Недопускаєтьсявиправлятибільше,аніж два
виправленнянаоднійсторінці.

Прізвища,назвиустанов,організацій,фірмтаіншівласніназвив
науковому рефераті наводять мовою оригіналу. Допускається
транслітерувати власніназви та наводити назви організацій у
перекладінамовунауковогореферату,додаючи(припершійзгадці)
оригінальнуназву.

Прізвище,ім’ятапо батькові(або ініціали)наводятьв такій
послідовності:напершомумісціініціали(абоім’ятапобатькові),ана
другомумісціпрізвище.Виняткомєнаведенняпершогопрізвищата
ініціалівнапочаткубібліографічногоописуджерела;уцьомувипадку
напершомумісцінаводятьпрізвище,анадругомумісці— ініціали.
Ініціалинеобхідноз’єднатинерозривним пробілом між собою таз



прізвищем.
Скорочення слів і словосполучень у науковому рефераті

надають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та
видавничоїсправи.

Кожнийструктурнийелементнауковогорефератупочинаютьз
новоїсторінки.Структурними елементами роботи є:«ТИТУЛЬНА
СТОРІНКА»,«ЗМІСТ»,«ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ,СИМВОЛІВ,
ОДИНИЦЬ,СКОРОЧЕНЬ ІТЕРМІНІВ»,«ВСТУП»,Основна частина,
«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ».
Окрім такого елементуяк «ТИТУЛЬНА СТОРІНКА»заголовки всіх
інших структурних елементів друкують великими літерами
симетричнодотекступоцентрусторінки(безкрапки).

Будь-якізаголовки,назви таблиць та рисунків тощо повинні
міститинебільше12-тислів.Якщозаголовокскладаєтьсяздвохі
більшеречень,їхрозділяютькрапкою.Наприкінцізаголовкукрапка
неставиться.

Інтервал між заголовком іподальшим та /або попереднім
текстом — цепропускодноговільногорядка.Відстаньміж рядками
заголовку(якщовінневміщуєтьсянаодномурядку),атакож між
двомазаголовкамиприймаютьтакою,якутексті,тобтобезпропуску
одного вільного рядка.Заголовки пунктів центрують на рядку,а
заголовки підпунктів та пунктів форматують так само,як ітекст
абзацу,тобтозабзацнимвідступом,тавирівнюютьпоширині.

Недопускаєтьсярозміщуватиназвупункту,підпунктувнижній
частиністорінки,якщопіслянеїрозміщенотількиодинрядоктексту
або немає жодного рядка тексту.В цьому випадку заголовок
необхідно розмістити на початку наступної сторінки,тобто не
відділятивіднаступноготексту.

Різновид лапок, які належить вживати, — в українській
розкладціклавіатури можна набрати тільки «кутові»лапки,якій
належитьвживати.

Забороняється розрив (переніс на наступний рядок) таких
елементів:діапазон(числа,щосполученідовгимтире);скороченняна
кшталт«ут.ч.»;ініціалитапрізвище(таініціалиміжсобою);числота
слово,абоскорочення(позначення)словащодоньоговідноситься;
знакномераабопараграфатачисло;позначення(нумерація)пункту
переліку(списку)танаступнийтекст.Розміщенняцитат,ілюстрацій,
формулітаблицьнапочаткута/абонаприкінцірозділу/пункту/
підпункту (тобто в першому та / або останньому абзацах) не
допускається.

Ілюстраціїта таблиці,розміри яких дорівнюють або більше
аркушуформатуА4,розміщуютьвиключноудодаткахдонаукового
реферату.

Обов’язковою вимогою пооформленню науковогорефератує
перевіркаорфографіїтаграматикитекстуроботи.



3.2 Нумераціясторінокнауковогореферату
Сторінки наукового реферату слід нумерувати арабськими

цифрами,додержуючисьнаскрізноїнумераціївпродовжусьоготексту
наукового реферату. Номер сторінки проставляють у правому
верхньомукутісторінкибезкрапкивкінці.

Титульний аркуш включаютьдо загальноїнумераціїсторінок
наукового реферату.На титульному аркуші,номер сторінки не
ставиться. Нумерація сторінок проставляється, починаючи з
«Анотації».

Рисункитатаблиці,розміщенінаокремихсторінках,включають
дозагальноїнумераціїсторінокнауковогореферату.

3.3 Нумераціяпунктів,підпунктів
Пункти, підпункти наукового реферату слід нумерувати

арабськими цифрами.Пункти наукового реферату повиннімати
порядковунумераціюіпозначатисяарабськимицифрамибезкрапки,
наприклад,1,2,3іт.д.

Підпунктиповинніматипорядковунумерацію вмежахкожного
пункту.



3.4 Ілюстрації
Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми,

фотознімки)слідрозміщуватиубакалаврськійроботібезпосередньо
післятексту,девонизгадуютьсявперше,абонанаступнійсторінці.
Навсіілюстраціїмаютьбутипосиланняубакалаврськійроботі.

Якщо ілюстраціїствореніне автором наукового реферату,
необхідноприподанніїхубакалаврськійроботідотримуватисьвимог
чинногозаконодавствапроавторськіправа,обов’язковонаводити
атрибутацію запозичення. Наприклад, [6, с. 73]. Атрибутацію
запозичення ілюстрацій рекомендується розміщувати в тексті,де
вони згадані,або для ілюстрацій ітаблиць,після їхнаведення із
позначенням:Джерело:[№ джерела,с.__](якщотаблицяаборисунок
повністюзапозичені)абожПримітка:складеноавторомнаоснові[№
джерела,с.__](якщоавторвикориставфрагментабоокреміелементи
таблиці,рисунка).

Ілюстрації,якінеможутьбутивнесенідофайлутекстунаукового
рефератута роздруковані,мають бути наклеєніна аркушібілого
паперуформатуА4.Ілюстраціїповинніматиназву,якурозміщують
піділюстрацією.Загальнакількістьслівуназвіілюстраціїнеповинна
перевищувати12слів.Занеобхідностіпіділюстрацією розміщують
пояснювальнідані(підрисунковийтекст).Ілюстраціяпозначається
словом«Рисунок__»,якеразомзназвоюілюстраціїрозміщуютьпісля
пояснювальнихданих,наприклад,«Рисунок3.1–Схемарозміщення».
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою
нумерацією в межахпункту,завинятком ілюстрацій,наведениху
додатках. Номер ілюстрації складається з номера пункту і
порядковогономераілюстрації,відокремленихкрапкою,наприклад,
Рисунок 3.2 — другий рисунок третього пункту. Ілюстрація
центрується по горизонталіна сторінці.Номер іназва ілюстрації
центруєтьсянарядкупогоризонталі,безабзацноговідступу.

Ілюстраціїразом з їх назвою (підписом) та попередній і
подальший текст виділяється пропуском одного вільного рядка.
Ілюстрації,розміщеніна окремих сторінках роботи (в додатках),
включають до загальної нумерації сторінок. Інші вимоги до
виконанняілюстраційзазначенівпункті4.1«Загальнівимоги».

3.5 Таблиці
Цифровийматеріал,якправило,оформлюютьувиглядітаблиць

відповіднодорисунка3.1.
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту,в

якомувона згадується вперше,або на наступній сторінці.На всі
таблицімаютьбутипосиланнявтекстінауковогореферату.

Таблиціслід нумерувати арабськими цифрами порядковою
нумерацією вмежахпункту,завинятком таблиць,щонаводятьсяу
додатках.Номертаблиціскладаєтьсязномерапунктуіпорядкового



номератаблиці,відокремленихкрапкою,наприклад,таблиця2.1—
першатаблицядругогопункту.

Таблицяповиннаматиназву,якудрукуютьмалимилітерами
(крімпершоївеликої)ірозміщуютьнадтаблицею(надпис).Назвамає
бутистислоюівідбиватизмісттаблиці.Загальнакількістьслівуназві
таблицінеповиннаперевищувати12слів.Наприкінціномератаблиці
крапканеставиться.
Таблиця_____ ____________________________________________

Номер Назватаблиці

Рисунок3.1–Прикладоформленнятаблиці

Назвамаєбутистислоюівідбиватизмісттаблиці.
Якщо рядки або графи таблицівиходять за межіформату

сторінки,таблицю поділяють на частини,повторюючи в кожній
частинітаблицівідповідніномери граф чи рядків,нумеруючи їх
арабськими цифрами у першій частинітаблиці.Назву «Таблиця
(Номертаблиці)»вказуютьодинразсправанадпершою частиною
таблиці,надіншимичастинами(продовженнями)пишутьправоруч:
«Продовженнятаблиці__»ззазначенням номератаблиці,алебез
наведенняїїназви(тобтовирівнюютьцейтекстпоправомукраю).

Таблицю,уразінеобхідності,можна створювати вужчою по
ширині,аніж межіформатусторінки,втакомувипадкуїїнеобхідно
центруватинасторінціпогоризонталі.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а
підзаголовки — з малої,якщо вони складають одне речення з
заголовком.Підзаголовки,щомаютьсамостійнезначення,пишутьз
великоїлітери.Наприкінцізаголовківіпідзаголовківтаблицькрапки
не ставлять.Заголовки та підзаголовки граф указують в однині.
Заголовкиколоноктарядківповиннібутиякомогакоротшими.

Головк
а

Заголовки
граф

Підзаголовки
граф

Рядки
горизонтальн

і

Боковик
(графадля
заголовків

рядків)

Графи(колонки)



Убільшостівипадківтекстуклітинкахголовкитаблицідоцільно
центруватипогоризонталітавертикалі,атекстуклітинкахбоковика
таблицідоцільновирівнюватипогоризонталіполівомукраю,апо
вертикаліцентрувати.В таблицях допускається використовувати
шрифтзменшеного розміру— 12 мм,та одинарний міжрядковий
інтервал.Утакомувипадкувсітаблицівбакалаврськійроботіповинні
бутиоформленіутакийспосіб.

У разі,якщо розмір таблицідорівнює або перевищує одну
сторінку,то таку таблицю необхідно розміщувати в додатку до
науковогореферату.

3.6Переліки
Переліки,запотреби,можутьбутинаведенівсерединіпунктів

абопідпунктів.Передперелікомставлятьдвокрапку.Передкожною
позицією перелікуслід ставити малулітеруукраїнськоїабетки з
дужкою,або,ненумеруючи— дефіс«-»(першийрівеньдеталізації).
Дляподальшоїдеталізаціїперелікуслід використовувати арабські
цифриздужкою(другийрівеньдеталізації).

Приклад
Економікапідприємства:
а) організаційно-правові та економічні аспекти діяльності

підприємствавУкраїні:
1) підприємство— поняттятакласифікація;господарські

товариства,об’єднанняпідприємств,поняттятакласифікація;
2) правовіаспекти діяльностіпідприємств ітовариств,

договірнаосновадіяльностіпідприємств;
б) структурапідприємства,плануваннятауправліннядіяльністю

насучасномуетапі.
Перелікипершогорівнядеталізаціїдрукуютьмалимилітерамиз

абзацного відступу,другого рівня — з відступом відносно місця
розташуванняпереліківпершогорівня.

Літеру (дефіс,цифру) на початку кожноїпозиції переліку
необхідноз’єднуватизтекстомперелікунерозривнимпробілом.

3.7Формулитарівняння
Формулитарівняннярозташовуютьбезпосередньопіслятексту,

вякомувонизгадуються,посерединісторінки.Вищеінижчекожної
формулиаборівнянняповиненбутизалишенийодинвільнийрядок.
Формулиірівнянняубакалаврськійроботі(завинятком формулі
рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою
нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння
складається зномера пунктуіпорядкового номера формули або
рівняння,відокремленихкрапкою,наприклад,формула(1.3)— третя
формулапершогопункту.Номерформулиаборівняннязазначають
на рівніформули або рівняння в дужках у крайньому правому



положеннінарядку.
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів,що

входятьдоформуличирівняння,сліднаводитибезпосередньопід
формулою утій послідовності,в якій вони наведеніуформулічи
рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового
коефіцієнтаслід даватизновогорядка.Першийрядокпояснення
починаютьбезабзацноговідступусловом«де»бездвокрапки.

Формула по горизонталі центрується на рядку. Для
забезпечення такого форматування доцільно використовувати
таблицю зпрозоримилініямизоднимрядкомтатрьомаколонками,
доправоїколонкизаносятьнумерацію формули,текстуційклітинці
форматують по горизонталіпо правому краю,а по вертикалі
центрують.Усередню колонкузаносятьвласнеформулу;текстуцій
клітинціцентруютьпогоризонталітаповертикалі.Лівупустуколонку
роблятьтакоїсамоїширини,якіправуколонку.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок
допускаєтьсятількиназнакахвиконуванихоперацій,повторюючи
знакопераціїнапочаткунаступногорядка.Колипереносятьформули
чирівнянняназнаковіопераціїмноження,застосовуютьзнак«х».

Формули,що йдуть одна за одною й не розділенітекстом,
відокремлюютькомою.

Приклад:
Потребавробітникахцехуобчислюєтьсязаформулою:

(1.1)

де Кпяскоефіцієнтперерахуванняявочноїчисельностіуспискову;
Фч/рфондробочогочасуодногоробітника;
ТВП –час,щопотребуєтьсядлявиконаннявиробничоїпрограми

[22]
Допускається використання редактораматематичнихформул

MS Equation для зображення формул.У цьомувипадкунеобхідно
дотримуватись загальних вимог до параметрів шрифту, що
використовується(шрифт— WordTimesNew Roman,розмір14мм
тощо).

3.8Посилання
Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати

порядковим номером джерела(засписком використанихджерел)у
прямокутнихдужках,наприклад,«уроботах[1—7]…».

Недопускаєтьсявикористанняцитатздрукованихджерелбез
наведення в атрибутації номерів сторінок,на яких текст,що
цитується,знаходиться.Якщодрукованевидання(книга,журнальна
стаття тощо) розміщено на інтернет-ресурсі(сайті),проте таке
джерело повинно атрибутуватися не як інтернет-джерело,а як



друкованевидання,тобтознаведеннямномерасторінки.

Приклад:
Цитатавтексті:«… узагальномуобсязіробочогочасучастка

інформаційноїроботиперевищує70%[6,с.44]».
Відповіднийописуспискувикористанихджерел:
6. Синчак В.П., Д. А. Арзянцева, Н. П. Захаркевич Науково-

світоглядніорієнтири соціально-економічного розвиткудержави в
умовахглобалізації.Університетськінауковізаписки.2018.№ 61.С.
42-59.

При посиланнях на пункти,підпункти,ілюстрації,таблиці,
формули,рівняння,додаткизазначаютьїхномери.Припосиланнях
слідписати:«…урозділі3…»,«…дивисьпункт2.1…»,«…за3.3.4…»,«…
відповіднодо2.3.4.1…»,«…нарис.1.3…»,«…утабл.3.2…»,

«…(див.п.3.2)…»,«…удодаткуБ…»,«…заформулою(3.1)…»,
«… урівняннях(1.23)—(1.25)…».Причомупри посиланняхна

рисункитатаблиціїхназвислідписатиувиглядіскорочень«рис.»та
«табл.».

Оформленняпосиланьнаджерела(атрибутаціяцитат).Підчас
роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точно
відтворюватицитованийтекст,оскількинайменшескороченняможе
спотворити зміст,викладений автором.Посилання в текстіна
джерела (атрибутація цитат)наводять у прямокутних дужках із
зазначенням джерела та сторінки.Перша цифра у прямокутних
дужкахвідповідаєномеруджерелауспискувикористанихджерел,
друга—номерусторінки(наприклад,[32,с.85]).Посиланнянеобхідно
з’єднувати з текстом цитати нерозривним пробілом, складові
елементі посилання також необхідно з’єднувати між собою
нерозривнимипробілами.

Цитата — це дослівний витяг з опрацьованого джерела,
забезпеченийпосиланнямнаджерело,щобулоопублікованераніше.

Цитування є одним зіспособів показати,що певна частина
текстувашоїроботизапозиченазіншогоджерела.Цитуваннянадає
інформацію,що необхідна для повторного пошукупроцитованого
джерела.

Цитуванняобов’язковенетількиувипадку,колиєзапозичення
(використання)фрагментучужоготексту,алейутакихвипадках,як-
от:запозиченнячужихідей;количужароботаспричиниласуттєвий
впливнаточкузоруавторанауковогореферату;колиавторнаводить
власніідеїаботекст,якібулиопублікованівйогопрацяхраніше.

Текстцитатиберетьсявлапкитанаводитьсябезжоднихзмінзі
збереженням особливостей авторського написання, зокрема
орфографії,пунктуаціїта шрифтових виділень.Якщо доводиться
цитуватиневсеречення,алишеокремісловачифрази(заумови,що



думкаавторанебудеспотворенаабовирваназконтексту),тотакі
висловиберутьсявлапки,пропускпозначаєтьсятрьомакрапками,
вказуєтьсяджерело,звідкизапозиченадумка.Втакомуразіможна
змінюватинавітьвідмінокусловічисловосполученні,якщоцитатане
єповною іпідпорядковуєтьсясинтаксичнійбудовіфрази,частиною
якоївонастає.

Прицитуваннітапереказіджерелнайчастішевикористовуються
такісловосполучення:«Авторписав/пише…»;«Якстверджував/
стверджує…»;«Згіднозуявленням…»;«Засловами…»;«Надумку…»;
«Яксправедливозазначив/зазначає…»;«Вченийтакхарактеризує
(описує,подає)…»;«Можнанавеститакісловавидатноговченого…»;
«Авторнаголошуєна…»;«Зточкизоруавтора…»;«Авторвиділяє
(пропонує,рекомендує,вважає,стверджує,підкреслює)…»іт.д.

Цитатимаютьподаватисялишезпершоджерел,анезпраць
іншихавторів.Лишевтихвипадках,колипершоджерелонедоступне,
можнаскористатисяцитатою,опублікованою віншомувиданні;тоді
передбібліографічним джерелом вказується:«цитуєтьсяза…»або
«цит.за…».

Якщо автор наукового рефературобить учужій цитатіпевні
виділення(курсив,розрядка,жирнийшрифттощо),абиакцентувати
увагу на певному поняттічи фразі,то слід у дужках зробити
відповідне застереження, вказуючи власні ініціали. Наприклад:
«(виділенонами.—Н.П.)»,«(курсивнаш.—Н.П.)»,«(підкресленонами.
— Н.П.)»іт.д.Подібніпозначеннядоречніпривласномуперекладі
тексту з іншоїмови,якщо такого перекладу не існує чи він не
збігається з уже відомим,наприклад,«(переклад наш.— Н.П.)».
Доцільно подавати перекази текстів інших авторів,максимально
точнодотримуючисьїхньоговикладу,недопускаючивикривлення
думок.

Кожнезапозичення,як уформізапозиченого тексту(в т.ч.
таблиці,формули,рисункутощо),такіуформізапозиченоїідеї(без
використання безпосередньо тексту), неодмінно повинне
супроводжуватися посиланням на використане джерело.
Недотриманняцієїобов’язковоїумовирозцінюєтьсяякплагіат,що
унеможливлюєдопусктакоїнауковогорефератудозахисту.

Нетребапереобтяжуватитекстнауковогорефератуцитатамита
суцільними посиланнями на авторитети,бо це сприймається як
відсутністьавторськихміркуваньізнаньсамогоздобувачаступеня
бакалавра;бакалаврська робота набуває характерукомпіляції,що
для наукового реферату не припустимо.Також не допускається
використовуватизанадтовеликізаобсягомцитати—розміромпонад
400знаківзпробілами(включаючиатрибутаціюцитат).

4. АКАДЕМІЧНАДОБРОЧЕСНІСТЬ



При написанінаукового реферату необхідно дотримуватись
вимогакадемічноїдоброчесностівідповіднодовимогст.42Закону
України«Проосвіту».

Дотриманняакадемічноїдоброчесностіпередбачає,щопідчас
написаннянауковогорефератунеобхідно:

−вказувати посилання на джерела інформації у разі
використанняідей,розробок,тверджень,відомостей;

−дотримуватись норм законодавства про авторськеправо і
суміжніправа;

−надавати достовірну інформацію про результати власної
навчальної(наукової,творчої) діяльності,використаніметодики
дослідженьіджерелаінформації.

Порушенням академічноїдоброчесностіпід час написання
науковогорефератувважається:

− академічнийплагіат–оприлюднення(частковоабоповністю)
наукових (творчих) результатів,отриманих іншими особами,як
результатів власного дослідження (творчості)та/або відтворення
опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших
авторівбеззазначенняавторства;

− самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю)
власних раніше опублікованих наукових результатів як нових
науковихрезультатів;

− фабрикація – вигадування даних чи фактів, що
використовуютьсявосвітньомупроцесіабонауковихдослідженнях;

− фальсифікація–свідомазміначимодифікаціявженаявних
даних,щостосуютьсяосвітньогопроцесучинауковихдосліджень;

− списування – виконання письмових робіт із залученням
зовнішніх джерел інформації,крім дозволених для використання,
зокремапідчасоцінюваннярезультатівнавчання.

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення
академічної доброчесності визначається уповноваженим
колегіальним органом управлінняуніверситетузурахуванням вимог
чинногозаконодавства.



ДодатокА

ОРІЄНТОВНАТЕМАТИКАРЕФЕРАТІВ

1. Банківський кредит в економічному розвитку суб’єктів
господарювання.
2. Бюджетнаполітикавзабезпеченнісоціальногорозвиткурегіону.
3. Валютніопераціїбанківнафінансовомуринку.
4. Фінансовіризикивбюджетнійсистемідержави.
5. Вартісно-орієнтованеуправлінняфінансамипідприємства.
6. Фінансоваполітикадержавивумовахсучаснихвикликів.
7. ФінансовасистемиУкраїнивумовахєвроінтеграції.
8. Розвитокдіджиталізаціїуфінансовійсистемідержави.
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ВСТУП
Актуальність теми (виділяється напівжирним шрифтом)

подається у вигляді критичного аналізу напрямів розв’язання
проблеми,обґрунтуваннянеобхідностідослідженьдляпідприємств,
організаційтаустанов.

Актуальністьтемихарактеризуєспіввідношенняміж тим,щоз
даноїпроблеми вжевідомо,ітим,що досліджується здобувачем
освітньогоступенябакалавра.Обґрунтуванняактуальностіобраної
теминауковогорефератусвідчитьпровмінняавторащодовибору
важливоїдля теоріїта практики теми,розуміння й оцінки ним її
сучасної значущості. Висвітлення актуальності повинно бути
небагатослівним.Достатньовмежахдвохабзацівкоротковикласти:
сутністьпроблемидослідження,їїсуттєвезначеннядляподальшого
розвиткувідповідноїгалузінаукичивиробництва,теоріїтапрактики;
значення для створення нових напрямів певної галузі науки;
вирішення конкретних локальних питань,якісприяють якісним
змінам унауцічивиробництві;доцільністьроботи,їївідмінністьу
порівняннізвідомимирозв’язаннямипроблеми(науковогозавдання).

Метатазавданняроботи(виділяєтьсянапівжирним шрифтом)
повинні бути чітко сформульованими та зображати тематику
дослідження.

Завдання дослідження формулюються у форміпереліку дій:
«вивчити…»,«проаналізувати…»,«встановити…»,«обґрунтувати…»та
ін.Формулюватизавданняслідякомогаретельніше,оскількиописїх
вирішеннястановитимезмістпунктівіпідпунктівнауковогореферату.
Цеважливойтому,щоназвитакихпідпунктівмаютьвідповідати
конкретним завданням ірезультатам дослідження.Метуізавдання
дослідження, а також головний результат треба обов’язково
досягнути.

Об’єкт дослідження (виділяється напівжирним шрифтом)
науковогореферату–цепроцесабоявище,щостворюєпроблемну
ситуаціютаобранедлявивчення.Уразі,колицючастинуоб’єктивної
реальностіобирають темою дослідження,вона стає предметом
дослідження.

Предметом дослідження(виділяєтьсянапівжирним шрифтом)
наукового реферату є соціально-економічні закономірності
функціонування та розвитку об’єкта, різноманітні його якості,
властивостітощо.Предметдослідженняміститьсявмежахоб’єкта.
Об’єктіпредметяккатегоріїнауковогопроцесуспіввідносятьсяміж
собою якзагальнеічасткове.Воб’єктівиділяєтьсятайогочастина,
якаєпредметомдослідження.

Методи дослідження (виділяється напівжирним шрифтом)—
спосіб набуття достеменнихнауковихзнань,умінь та практичних
навичок у різних сферах діяльності.Доцільно використовувати:
методи теоретичного рівня: економічної теорії; економічного,



управлінськоготаматематичногоаналізу,методитеоріїймовірності,
математичноїстатистики;методиемпіричногорівня:моделювання,
соціальнихдосліджень(опитування,анкетування)таінші.

Практичназначущість(виділяєтьсянапівжирнимшрифтом)має
міститирезультатисамостійнопроведенихдосліджень,щоможуть
бутивпровадженівпрактику.

Тема,об’єкт,предмет,метаізавдання,методи дослідження,
практичне значення,результати дослідження наукового реферату
перебувають у нерозривному зв’язку;у своїй сукупності вони
зумовлюютьзмістположень,щовиносятьсяздобувачем освітнього
ступенябакалавраназахист,висновківірекомендаційбакалаврської
роботи.
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1.1.….
Першзавсепотрібно…

1.2.……
…..
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