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  4.4. Таблиці  

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.  

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрич-
но до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.  

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих предметів, 
які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці чи в них обох, а не у прографці; 
логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок), – у 
прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї 
графи, кожен заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка.  

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уника-
ти повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному 
заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.  

Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в 
об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над 
ним.  

Приклад побудови таблиці 

Таблиця (номер)  

Назва таблиці 
Боковик  
 

Графи (колонки) 
 

 

 

Заголовки граф  

Підзаголовки 
граф 

   

Заголовки рядків     

     

     

 

 

    

Або 

Таблиця 3.1 

Обсяги експорту-імпорту товарів у розрізі регіонів України у 2003 році 

Назва регіону 
Експорт Імпорт 

Сальдо 
ФОБ % СІФ % 

Одеська 434666,5 3,44 357075,4 2,43 77591,1 

Миколаївська 408458,1 3,23 201289,6 1,37 207168,5 

Кіровоградська 59709,6 0,47 37251,3 0,25 22458,3 

Джерело:  Статистичний щорічник України за 2002 рік / За ред.  О.Г.Осауленка; Відп. 
за вип. В.А. Головко. – К.: Техніка, 2003 – 576с. 

Примітки: ФОБ -  вартість за умов поставки за ціною f.o.b., тис. дол. США; 
   СІФ - вартість за умов поставки за ціною c.i.f., тис. дол. США; 
   % - питома вага у загальному обсязі експорту, %. 
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У прографці повторювані елементи, які стосуються всієї таблиці, виносять у тематичний 
заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи збігали-
ся; неоднорідні – посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які 
стоять одне під одним.  

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо 
вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.  

Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до 
таблиці включати не треба.  

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її мо-
жна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою 
стрілкою.  

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесен-
ні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю 
з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в 
межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першо-
му випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик.  

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна 
заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють 
словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і 
хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку 
таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.  


