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Нумерація сторінок тексту, розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими 
цифрами без знака №. Номер сторінки слід проставляти у 
правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Титульний аркуш, зворот титульного аркуша, зміст 
включають до загальної нумерації сторінок, але номери на них не 
проставляють. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер 
підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 
підрозділу, між якими ставиться крапка. В кінці номера 
підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій 
підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок 
підрозділу. 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, 
фотознімки) і таблиці слід розміщувати безпосередньо після 
тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На 
всі ілюстрації мають бути посилання в тексті. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують 
послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у 
додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу 
і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, 
наприклад, «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу). Якщо 
ілюстрація має заголовок, то в кінці її номера ставиться крапка і 
далі, в тому ж рядку, йде заголовок, наприклад: «Рис. 1.2. 
Класифікація організаційно-правових форм суб’єктів 
господарювання залежно від форм власності». Номер ілюстрації, 
її назва і пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією. 
Якщо в тексті подано одну ілюстрацію, то її нумерують за 
загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, 
поданих у додатках) в межах розділу. На всі таблиці видання 
повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в 
тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл. 1.2». У повторних 
посиланнях на таблиці треба вказувати скорочено слово 
«дивись», наприклад: «див. табл. 1.3». 



В правому верхньому куті над відповідним заголовком 
таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера 
арабськими цифрами. Номер таблиці повинен складатися з 
номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 
ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця 
першого розділу). Якщо в тексті одна таблиця, її нумерують за 
загальними правилами. 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) 
слово «Таблиця» та її номер вказують один раз справа над 
першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 
«Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: 
«Продовження табл. 1.2». 

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули 
складається з номера розділу і порядкового номера формули в 
розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля 
правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих 
дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 
Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і 
об’єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від 
вістря парантеза, яке знаходиться всередині групи формул і 
звернене в сторону номера. 

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і 
пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї 
сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після 
слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад: 

Примітки: 
1. ... 
2. ... 
Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова 

«Примітка» ставлять крапку. 
 


