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  4.5. Формули 

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних пра-
вил.  

Формули, якщо вони подаються у роботі, вписують чорним чорнилом і нумерують араб-
ськими цифрами. Для подання формул краще використовувати редактор формул MS Equation.  

Формули нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і по-
рядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого 
берега аркуша на рівні нижнього рядка формули, до якої він належить в круглих дужках, напри-
клад: (2.1) – перша формула другого розділу. При посиланні у тексті на формулу необхідно вка-
зати її повний номер в дужках, наприклад, “у формулі (2.4)”. Пояснення значень символів і чис-
лових коефіціентів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій воні 
наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіціента треба подавати з нового 
рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без двокрапки. Наприклад: 

“Для акцій з постійним ростом вартість капіталу визначається як: 
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де ke - вартість капіталу, %;  
Р0 - ціна за акцію, що її отримує компанія, грн..; 
 f - відносні витрати на розміщення акцій; 
g - очікувані темпи росту дивідендів, %.”                                  

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, 
диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх ну-
мерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від 
тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не 
мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту.  

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної фо-
рмули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в 
один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), 
множення (х) і ділення (:).  

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші не слід 
нумерувати.  

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого бере-
га сторінки без крапок від формули до номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, 
переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні 
останнього рядка. Якщо формула міститься в рамці, то номер такої формули записують зовні 
рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на 
рівні основної горизонтальної риски формули.  

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою (па-
рантезом), ставиться справа від вістря парантеза, що міститься в середині групи формул.  

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як 
його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять 
відповідно до правил пунктуації.  

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пункту-
ації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що 
передує формулі.  


