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ВСТУП 

 

Вимоги до оформлення дипломних робіт написані згідно з 
Державним стандартом України ДСТУ 300895 «Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», ДСТУ 3582–

97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги», 

ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках 

публікації». 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» – 

кваліфікаційна праця, яка носить навчально-дослідний характер, бо 

відображає рівень теоретичних знань, практичних вмінь і навичок 
магістра. За своєю суттю дана робота повинна бути результатом 

закінченого наукового дослідження. Наукове дослідження – це процес 
вивчення певного об’єкта (процесу або явища) з метою встановлення 
закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в 
інтересах раціонального використання результатів дослідження у 

практичній діяльності людини. Дане дослідження передбачає аналіз 
впливу різних чинників на явища і процеси, які досліджуються, а 
також вивчення взаємодії між ними з метою отримання достовірних і 
корисних для науки та практики рішень. Мотивацією до наукових 

досліджень виступає потреба вирішувати наявні проблеми, зокрема 
щодо раціонального використання природно-ресурсного потенціалу 

регіону, галузі, країни.  

Процес дослідження відбувається в тісній взаємодії емпіричних і 
теоретичних методів, фактів і теорій, досвіду і розуму. 

Спрямовуючою силою даного процесу виступає насамперед ідея, 
творчість і ґрунтовні знання. Узагальнюючою працею, яка відображає 
рівень теоретичних знань і набутих практичних вмінь та навичок 
магістра виступає дипломна робота. Важливим етапом виконання 
роботи вважається написання, оформлення і захист роботи. 

Відповідно, методичні вказівки написані для відображення загальних 

вимог до оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Магістр», підготовки виступу та презентації роботи. 
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1. СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 

 

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» – 

наукова праця, написання якої повинно відповідати державним 

стандартам щодо структури, змісту, оформлення роботи. 

 

1.1. Структура роботи 

 

Дипломну роботу умовно поділяють на такі складові: 
1) вступну частину; 
2) основну частину; 
3) додатки. 

Розглянемо вищеназвані складові та їх структурні елементи. 

1. Вступна частина 

Вступна частина містить такі структурні елементи: 

– обкладинку (сторінки 1 i 2 обкладинки); 
– титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи, 

включається до загальної нумерації, але номер сторінки не 
проставляється (додаток А); 

– завдання на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр», підписане керівником дипломної роботи і завідувачем 

кафедри фінансів та економіки природокористування; 
– анотацію (від лат. Anotatio – зауваження) – коротку узагальнену 

характеристику роботи, основне призначення якої сформувати 

уявлення про роботу задля її рекомендації певному колу читачів; 
– зміст – містить назву структурних елементів, заголовки із 

зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок (додаток Б); 
– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів подається за необхідності (вжито специфічну термінологію, 

маловідомі скорочення) у вигляді окремого списку. Перелік друкують 
двома колонками, в яких ліворуч за алфавітом наводять, наприклад, 

скорочення, а праворуч – їх детальну розшифровку. При цьому, варто 

пам’ятати, що терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше, 
які повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться, а 
розшифровка їх наводиться у тексті при першому згадуванні. 

2. Основна частина 

Основна частина містить такі структурні елементи: 

– вступ – охоплює обґрунтування теми відповідно до 

загальноприйнятої структури (табл. 1). Обсяг вступу становить 3-
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5 сторінки друкованого тексту; 
 

Таблиця 1 

Структурні елементи вступу 
№, 

з/п 

Назва 
структурних 

елементів 

Загальні вимоги до 

написання 
Характеристика структурних 

елементі та їх складових 

1 2 3 4 

1. Актуальність 
теми розкриває 
сутність 
проблеми 

Вихідні положення – 

короткий вступ до 

проблеми дослідження 
 

Посилання на 
нормативно-правові 
документи (при 

потребі). 
 

Історична довідка 
розвитку проблеми в 

національному 

господарстві, в галузі 
тощо.  

 

Оцінка досягнутого 

рівня, посилання на 
праці.   
 

 

 

Відображення 
невирішених питань 
за обраною темою, 

напрямком. 

Положення, з яких 

розпочинається обґрунтування 
обраної теми. 

 

Посилання на рішення органів 

державного управління 
(Верховної Ради, Кабінету 

Міністрів України).  

 

Наводиться в тих випадках, 

коли в роботі простежується 
динаміка розвитку якогось 
явища чи процесу, або робота 
має історичне спрямування. 
 

Стислий огляд наукових джерел 

з аналізом та оцінкою досяг-
нутого рівня розвитку теорії і 
практики за темою дослідження 
чи суміжними темами.  

 

Даний пункт завершує 
обґрунтування актуальності 
вибраної теми і є логічним 

переходом до формулювання 
мети роботи. 

2. Мета роботи Пишеться одним 

реченням. Не варто 

використовувати 

слова «Вивчення», 

«Дослідження», бо 

вони вказують на засіб 

досягнення мети. 

Загальне твердження, задум 

наукового дослідження, на 
вирішення якого спрямована 
робота.   
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продовження табл. 1.1 

1 2 3 4 

3. Завдання 
роботи 

Ставиться, в основному, 

від чотирьох до шести 

завдань. 

Конкретні кроки для досягнення 
мети; зміни, які повинні 
відбутися в процесі виконання 
роботи; питання, які повинні 
бути вирішені в роботі. 

4. Об’єкт і 
предмет 
дослідження 

 Об’єкт – частина об’єктивної 
реальності, на яку спрямоване 
дослідження; 
предмет – кут зору, під яким 

розглядається об’єкт або та його 

частина, на яку спрямована 
основна увага дослідника. 

5. Методи 

дослідження 
Наводиться коротко та 
змістовно перелік 

методів використаних у 

дослідженні. 

Метод – спосіб теоретичного чи 

практичного дослідження будь-
якого явища чи процесу. 

6. Наукова 
новизна 
одержаних 

результатів 

Опис ступеня новизни з 
використанням 

словосполучень: вперше 
одержано, 

удосконалено, дістало 

подальший розвиток. 

Короткий виклад нових 

наукових положень (рішень), 
запропонованих в роботі. 

7. Практична 
цінність 
одержаних 

результатів 
дослідження 

Вказують організації, де 
впроваджено результати 

дослідження. 

Коротко, узагальнено окреслити 

практичну значимість 
результатів дослідження. 

8. Апробація 
результатів 
досліджень 

Зазначаються повні 
назви конференцій, на 
яких оприлюднені 
результати дослідження. 

Оприлюднення результатів 

дослідження. 

9. Обсяг роботи  Кількість сторінок, рисунків, 
таблиць. 

 

– розділи роботи включають теоретичну, аналітичну і практичну 

або проектну частину; 
– висновки – короткий виклад результатів проведених досліджень 

та ефективності запропонованих заходів; 
– список використаних джерел. 

3. Додатки 
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Після основної частини дипломної роботи розміщують додатки. У 

додатках розміщують матеріал, який необхідний для відображення 
повноти дипломної роботи, але включення його до основної частини 

може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу, або даний 

матеріал не може бути послідовно розміщений в основній частині 
роботи через великий обсяг або способи відтворення. 
Кожний структурний елемент дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» починається з нової сторінки. 

Загальний обсяг дипломної роботи, не включаючи додатки і списку 

використаної літератури, становить 90–110 сторінок.  

 

1.2. Загальні вимоги до оформлення роботи 

 

Для дипломної роботи характерний формально-логічний спосіб 

викладення матеріалу. Оскільки науковий виклад спрямований на 
доведення істин виявлених внаслідок дослідження фактів. Типовим 

для наукового тексту є: смислова завершеність, чіткість і логічна 
послідовність викладу матеріалу; переконливість аргументації; 
стислість і точність формулювань, що виключають можливість 
неоднозначного тлумачення; конкретність викладу результатів 
роботи; обґрунтованість рекомендацій і пропозицій. Обов’язковою 

вимогою об’єктивності викладу матеріалу є посилання на джерело 

інформації, автора висловленої думки чи виразу. Дану вимогу 

реалізовують в тексті за допомогою спеціальних вставних слів і 
словосполучень («згідно автора», «за даними», «на думку», «на нашу 

думку» та інші), а посилання на літературу оформляють у такий 

спосіб: писати [1, 2, 4], а не [1,2,4]; писати [1, 2], а не [1–2]; писати [1–

3], а не [1, 2, 3]. 

Наукові терміни і визначення, які наводяться і використовуються в 
роботі необхідно добирати дуже уважно. Адже, науковий термін – це 
не просто слово, а втілення сутності даного явища. Не можна довільно 

змішувати в одному тексті різну термінологію, бо кожна галузь науки 

має свою, притаманну тільки їй термінологічну систему. 

Роботу набирають на комп’ютері та друкують за допомогою 

принтера на одному боці аркушу білого паперу формату А4 

(210х297 мм). Таблиці та ілюстрації дозволяється подавати на форматі 
А 3. Поля роботи: ліве – 2,5 см, праве – не менше 1 см, нижнє і верхнє 
– 2 см. Абзац – 1,25 см. 

Рекомендований шрифт – Times New Roman, розмір – 14 при 
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міжрядкову інтервалі – 1,5 п.т. Шрифт друку має бути чітким, чорного 

кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однакова 
у всій роботі. 
Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

ПОЗНАЧОК, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують на окремому рядку великими 

літерами симетрично тексту. Текст основної частини роботи 

поділяють на розділи, підрозділи, пункти. Заголовки підрозділів 
друкують з абзацу малими літерами (крім першої прописної). 
Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку наприкінці 
заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень то їх 

розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом повинна 
становити один міжрядковий інтервал. Підкреслювати заголовки не 
допускається. Кожен розділ починається з нової сторінки. 

Крім того, на першій сторінці вступу заповнюють кутовий штамп, 

який розміщують знизу сторінки (рис.1.1), дотримуючись 
встановлених полів сторінки. 

 

  
ПІБ Підпис Дата

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Магістр» Зм. Арк. 

Розробник    

Тема роботи 

Літера Лист Листів 

     

Керівник    
НУВГП, кафедра фінансів та 

економіки 

природокористування 

Рецензент    

Н. контр.    

Затвердив    

Рис. 1.1. Кутовий штамп 

 

Текст роботи обов’язково доповнюється ілюстративним матеріалом 

(діаграми, схеми, графіки тощо), таблицями і формулами. Подані 
ілюстрації, таблиці, формули не лише доповнюють текст, а й чіткіше 
розкривають його суть. Вони наводяться після першої згадки про них 

в тексті на тій же сторінці або на наступній сторінці. Відділяються від 

тексту таблиці, формули, ілюстрації одним міжрядковим інтервалом. 

У роботі варто уникати слів, виділених курсивом та напівжирним 

шрифтом. Робота має бути добре вичитана, не містити граматичних та 
орфографічних помилок. Основний текст має бути вирівняний по 
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ширині. Варто уникати: 

- пропусків («пробілів») перед комами та крапками у тексті; 
- використання тире «–» (чи «-») замість дефісу «-» і навпаки, 

причому, слід пам’ятати, що до та після «тире» слід ставити пробіл, за 
виключенням приведення діапазону коливань величин («5,0–6,5 см») 

або при визначенні проміжку часу («червень–вересень», «2006–

2008 рр.») і т.ін. Довге тире («—») у наукових роботах не 
використовується;  

- лапки та апостроф повинні бути однаковими у всій роботі; 
- слів «я» та «ми». 

Якщо в останньому рядку абзацу розташовано менше 6 символів, 
рядок є неповним. У таких випадках шрифт попередніх рядків слід 

«ущільнити» на 0,1 пункта (меню Microsoft Word «Формат» → 

«Шрифт» → «Інтервал» → «Ущільнений»). 

Всі аркуші дипломної роботи потрібно прошнурувати, 

пронумерувати і зшити в тверду обкладинку. 

 

1.3. Нумерація в роботі 
 

Нумерація сторінок роботи, розділів (підрозділів, пунктів), 
ілюстрацій, таблиць, формул здійснюється арабськими цифрами без 
знака №. Титульний лист включають у загальну нумерацію роботи, 

хоча номер сторінки не проставляють. На наступних сторінках номера 
проставляють у правому верхньому куті. 
Розділи в межах усієї роботи мають порядкову нумерацію. Номер 

розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не 
ставлять, а з нового рядка друкують заголовок розділу.  

Підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і підрозділу, розділених крапкою. 

Пункти нумерують в межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з номерів розділу, підрозділу, пункту, розділених 

крапками. Наприкінці номера підрозділу, пункту повинна бути крапка, 
наприклад: «1.3.» (третій підрозділ першого розділу) або «1.1.2.» 

(другий пункт першого підрозділу першого розділу), далі в даному 

рядку пишеться назва підрозділу, пункту. Слова «підрозділ», «пункт» 

не друкуються. 
Ілюстрації (крім таблиць) позначаються словом «Рис.» і 

нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах розділу, за 
винятком ілюстрацій, приведених у додатку. Номер ілюстрації 
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повинний складатися з номера розділу і порядкового номера 
ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад: «Рис. 1.2» (другий 

рисунок першого розділу). 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним 

заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначеннями 

номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового 

номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: 

«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). Якщо в розділі 
роботи одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. При 

перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і 
номер її 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 в роботі (якщо їх більше однієї) 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 сторінки на рівні відповідної формули в 
круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 
Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові та 

пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. 

Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» 

ставлять двокрапку, наприклад: Примітки: 1. ... 2. ... . Якщо є одна 
примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку. 

 

1.4. Ілюстрації  
 

Ілюстрації, які розміщують в роботі повинні бути якісними, 

відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Поряд з власними 

ілюстраціями, дозволяється розміщувати не створені автором 

ілюстрації з обов’язковим посиланням на автора (джерело) даної 
ілюстрації. Ілюстрації мають назву, яку розміщують зразу під 

зображенням з вирівнюванням підпису по ширині. Зазвичай, підпис 
під ілюстрацією має такі чотири основних елементи: 

– найменування графічного сюжету, що позначається скороченим 

словом «Рис.»; 

– порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера 
арабськими цифрами; 

– тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога 
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стислою характеристикою зображеного; 

– експлікацію, котра будується так: деталі сюжету позначають 
цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба 
зазначити, що експлікація не замінює загального найменування 
сюжету, а лише пояснює його. Приклад: 

 
Рис. 1.2. Структура ефектів природоохоронних заходів. Види 

ефектів: 1 – екологічні ефекти; 2 – економічні ефекти; 3 – соціальні 
ефекти 

 

Розрізняють такі основні види ілюстративного матеріалу:  

– креслення використовується, коли треба максимально точно 

зобразити конструкцію машини, механізму або їх частин, виконується 
у точній відповідності з правилами креслення і вимогами відповідних 

стандартів; 
– фотографію – найбільш переконливий і достовірний засіб наочної 

передачі дійсності, застосовується тоді, коли треба з документальною 

точністю зобразити предмет або явище зі всіма його індивідуальними 

особливостями; 

– технічні рисунки використовуються, коли треба зобразити явище 
або предмет відповідно до нашого зорового сприйняття без зайвих 

деталей і подробиць, як правило, в аксонометричній проекції, що дає 
змогу найбільш повно, просто і дохідливо зобразити предмет; 

– схему – зображення, котре передає, зазвичай, за допомогою умовних 
позначень і без збереження масштабу основну ідею якогось пристрою, 

споруди або процесу і показує взаємозв’язок його головних елементів; 
– діаграму – один із способів графічного зображення залежності між 

величинами. У діаграмах наочно відбивають і аналізують масові дані. 
Відповідно до форми побудови розрізняють діаграми площинні, 
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лінійні та об’ємні. Найбільшого поширення набули лінійні діаграми, а 
з площинних – стовпчикові (стрічкові) і секторні. 
Для побудови лінійних діаграм звичайно використовують 

координатне поле. На осі абсцис у певному масштабі відкладається 
час або факторіальні ознаки (незалежні), на осі ординат – показники 

на певний момент чи період часу або розміри результативної 
незалежної ознаки. Вершини ординат з’єднуються відрізками, 

внаслідок чого отримують ламану лінію. На лінійні діаграми можна 
одночасно наносити кілька показників. 
На стовпчикових (стрічкових) діаграмах дані зображуються у 

вигляді прямокутників (стовпчиків) однакової ширини, розміщених 

вертикально або горизонтально. Довжина (висота) прямокутників 
пропорційна зображеним ними величинам. 

При вертикальному положенні прямокутників діаграма зветься 
стовпчиковою, при горизонтальному – стрічковою. Секторна діаграма 
являє собою круг, поділений на сектори, розміри яких пропорційні 
величинам частин зображеного об’єкта чи явища. 
Результати обробки числових даних можна подати у вигляді 

графіків, тобто умовних зображень величин та їх співвідношень через 
геометричні фігури, точки і лінії. Графіки використовують як для 
аналізу, так і для підвищення наочності ілюстративного матеріалу. 

Крім геометричного образу, графік містить низку допоміжних 

елементів: 
– загальний заголовок графіка; 
– словесне пояснення умовних знаків і сенсу окремих елементів 

графічного образу; 

– осі координат, шкалу із масштабами і числові сітки; 

– числові дані, що доповнюють або уточнюють величину 

нанесених на графік показників. 
Осі координат графіка викреслюють суцільними лініями. На кінцях 

координатних осей стрілок не ставлять. На координатних осях 

вказують умовні позначення і розмірності відкладених величин у 

прийнятих скороченнях. На графіку слід писати лише умовні літерні 
позначення, прийняті у тексті. Написи, що стосуються кривих і точок, 

залишають тільки у тих випадках, коли їх небагато і вони короткі. 
Багатослівні підписи замінюють цифрами, а розшифровку наводять в 
експлікації. 
Якщо крива, зображена на графіку, займає невеликий простір, то 

для економії місця числові поділки на осях координат можна 
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починати не з нуля, а обмежити значеннями, в межах яких 

розглядається дана функціональна залежність. Ілюстрації повинні 
розташовуватися так, щоб їх було зручно розглядати без повороту або 

з поворотом роботи за годинниковою стрілкою.  

 

1.5. Таблиці  
 

Таблиця використовується як засіб, який дозволяє раціонально, 

компактно, наочно викласти систематизовану інформацію про 

досліджуваний об’єкт у цифровій формі або текстовий матеріал у 

певному порядку розміщення.  
За змістом таблиці поділяються на аналітичні та неаналітичні. 

Аналітичні таблиці є результатом обробки й аналізу цифрових 

показників. Як правило, після таких таблиць здійснюється 
узагальнення про нове (виведене) знання, яке вводиться до тексту 

словами на зразок «із таблиці видно, що...». Часто такі таблиці 
сприяють виявленню та формулюванню певних закономірностей. До 

неаналітичних таблиць вміщують здебільшого необроблені 
статистичні дані, потрібні лише для подання інформації або 

констатації певного стану речей. 

Таблицю розміщають після першого згадування про неї в тексті, 
таким чином, щоб її можна було читати без повороту роботи або з 
поворотом роботи за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою 

кількістю рядків допускається переносити на іншу сторінку, а 
нумерацію здійснювати згідно підрозділу 1.3. Нумерація. 
Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Microsoft Excel або у 

Microsoft Word з розмірами, приведеними до сторінки. Шрифт у 

таблиці допускається 12-14 пт. Заголовки таблиць розміщують по 

центру сторінки, а нумерація (якщо таблиць більш ніж одна) – по 

правому краю таблиці. Назву таблиці друкують малими літерами (крім 

першої великої). Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.  
Зазвичай таблиця складається із таких елементів: порядкового 

номера і тематичного заголовка, боковика, заголовків вертикальних 

граф (шапки), горизонтальних рядків та вертикальних граф (основної 
частини, тобто прографки) (рис.1.3). При поділі таблиці на частини 

допускається її шапку або боковик заміняти відповідно номерами граф 

чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині 
таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а 
підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з 
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заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з 
великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не 
ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. 

 

Таблиця 1.1 

Назва таблиці 

(р
яд
ки

) 

Тематичний 

заголовок 

Заголовок графи Заголовок графи 
підзаголовок 

графи 

підзаголовок 

графи 
підзаголовок 

графи 
підзаголовок 

графи 
Заголовок рядка     
Заголовок рядка     

     
(боковик)                                                 (прографка) 
Рис. 1.3. Структура таблиці 
 

Таблицю з великою кількістю граф допускається поділяти на 
частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї 
сторінки. Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат таблиці, 
то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюється її 
шапка, у другому випадку – боковик. 

Заголовок кожної графи має бути якомога стисліший. Слід уникати 

повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру 

зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих 

заголовків слова, що повторюються. Боковик, як і шапка, потребує 
лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об’єднувальні 
рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у 

заголовку над ним. У прографці повторювані елементи, які 
стосуються всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в 
заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи 

збігалися; неоднорідні – посередині графи. Ставити лапки замість 
повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів 
не слід. Досить обережно слід ставитися також до вертикальної графи 

«Примітки». Така графа потрібна лише тоді, коли містить дані, що 

стосуються більшості рядків таблиці. Коли цифрові або інші дані в 
якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.  

Усі наведені в таблицях дані мають бути достовірними, 

однорідними і такими, що можуть зіставитися, в основу їх групування 
покладають лише суттєві ознаки. 
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1.6. Подання формул  
 

При використанні формул дотримуються загальних правил їх 

розміщення в тексті та пунктуації. Зустрічають такі різновиди 

розміщення формул: 

– довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, 
диференціювання, інтегрування, розмішують в окремих рядках; 

– громіздкі формули розміщують в декількох рядках, здійснюючи 

переніс формули, яка не вміщується в один рядок в інший після знаків 
рівності (=), плюс (+), мінус (-), множення (·) і ділення (:); 

– короткі однотипні формули, відокремленні від тексту, можна 
подати в одному рядку кілька, а не одну під одною; 

– невеликі та нескладні формули, що не мають самостійного 

значення, вписують всередині рядків тексту. 

Варто пам’ятати, що формула входить до речення як його 

рівноправний елемент і розділові знаки ставлять відповідно до правил 

пунктуації. Двокрапку перед формулою ставлять у таких випадках:  

а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово;  

б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.  
Після формул ставляться коми і крапки, як після слів у реченні. 

Найбільш поширеними є такі варіанти: 

 1) кома після формули перед «де»: 

Значення Y обчислюється за формулою 

 

Y = A + X, 

 

(1.1) 

де А – фонове значення; 
 2) крапка після формули, якщо усі змінні були вже поясненні: 
Значення Y обчислюється за формулою, 

 

Y = A + X. 

 

 

(1.2) 

 3) коми після формул, які йдуть списком: 

 

Y1 = A1 + X1, 

Y2 = A2 + X2, 

Y3 = A3 + X3. 
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 4) ніяких розділових знаків після формули, яка йде в середині 
речення: Обчислюємо значення Y за формулою Y = A + X та 
знаходимо ... 

Бажано уникати однакові позначення для різних змінних у роботі, 
принаймні, в межах одного розділу. Великі та малі літери для 
позначень розрізняються і не є одним і тим самим. Бажано уникати 

україномовних позначень змінних та їх індексів, якщо цього уникнути 

неможливо, тоді треба дуже уважно слідкувати, щоб після друку дані 
позначення роздрукувались без змін (часто в результаті друку такі 
змінні виводяться неправильно, особливо, коли друк робиться не з 
того комп’ютера, де набиралась робота). 
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів варто 

приводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, у якій 

вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового 

коефіцієнта варто давати з нового рядка. Перший рядок пояснення 
починають зі слова «де».  

Рівняння і формули варто виділяти з тексту міжрядковими 

інтервалами. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено 

однин міжрядковий інтервал.  

 

1.7. Подання текстового матеріалу 
 

Нині існують загальні вимоги до подання текстового матеріалу. 

Зупинимося на найбільш поширених вимогах. Незакінчені фрази в 
дипломних роботах пишуться з маленьких літер. Виділяють два 
варіанти оформлення таких фраз. Перший варіант: перерахування 
складаються з окремих слів (або невеликих фраз без розділових знаків 
всередині), які пишуть послідовно в одному рядку з текстом і 
відокремлюють їх один від одного комою.  

Наприклад: Науковці виділяють такі форми еколого-економічних 

інструментів: податки, субсидії, субвенції, гранти тощо. 

Другий варіант: перерахування складаються із розгорнутих фраз із 
власними розділовими знаками. В даному випадку частини 

перерахування найчастіше пишуться в новому рядку з малої літери і 
відокремлюються один від одного крапкою з комою.  

Наприклад: Механізм екологічно орієнтованої діяльності включає 
такі складові: 

- мотиваційний механізм споживання екологічних товарів; 
- мотиваційний механізм виробництва екологічних товарів; 
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- мотиваційний механізм впровадження інноваційних розробок; 

- мотиваційний механізм розробки інноваційних проектів. 
Якщо частини перерахування складаються із закінчених фраз, вони 

пишуться із абзацних відступів з великих літер і відокремлюються 
один від одного крапкою.  

Переліки першого рівня друкують малими літерами з абзацного 

відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування 
переліків першого рівня. Текст усіх елементів перерахування 
граматично підпорядковується головній вступній фразі, котра передує 
перерахуванню.  

У роботах економічного спрямування використовується, як 

правило, цифрова і словесно-цифрова форма запису інформації. 
Відповідно використовуються кількісні та порядкові числівники. 

Прості кількісні числівники, якщо при них немає одиниць виміру, 

пишуться словами. Наприклад, п’яти верстатів, на трьох зразках 

(такий запис, як: 5 верстатів, на 3 зразках не допускається). Складні 
кількісні числівники пишуться цифрами, за винятком тих, з яких 

починається абзац (такі числівники пишуться словами). Числа із 
скороченим позначенням одиниць виміру пишуться цифрами. 

Наприклад: 7 л, 24 кг. 
При перерахуванні однорідних чисел (величин і відношень) 

скорочена назва одиниці виміру ставиться тільки після останньої 
цифри. Наприклад: 14 та 25 кг. Кількісні числівники узгоджуються з 
іменниками у всіх відмінкових формах, крім називного та знахідного 

відмінків. Наприклад: від п’ятдесяти гривень, шістдесяти банкам. У 

формах називного та знахідного відмінків чисельники керують 
іменниками (є п’ятдесят гривень, одержати п’ятдесят гривень). 
Кількісні числівники при записі їх арабськими цифрами не мають 
відмінкових закінчень, якщо вони супроводжуються іменниками. 

Наприклад: на 20 сторінках (такий запис, як: на 20-ти сторінках не 
допускається). 
При написанні порядкових числівників треба дотримуватися таких 

правил. Прості та складні порядкові числівники пишуться словами. 

Наприклад, третій, тридцять четвертий, двісті шостий. Винятком є 
випадки, коли написання порядкового номера зумовлено традицією, 

наприклад: 4-й Український фронт. 
Числівники, що входять до складних слів, у наукових текстах 

пишуться цифрами (15-тонна вантажівка, 30-відсотковий розчин). 

Порядкові числівники, позначені арабськими цифрами, мають 
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відмінкові закінчення. При запису після риски пишуть:  
а) одну останню літеру, якщо вони закінчуються на голосний (крім 

«о» та «у») або на приголосний звук; 

б) дві останні літери, якщо закінчуються на приголосний та 
голосний «о» чи «у». Наприклад: 3-я декада (такий запис, як: 3-тя не 
допускається), 15-й день (такий запис, як: 15-ий не допускається), 30-х 

років (такий запис, як: 30-их не допускається), у 7-му рядку (такий 

запис, як: 7-у або 7-ому не допускається). 
При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове 

закінчення ставиться тільки один раз (товари 1 та 2-го сорту). Після 
порядкових числівників, позначених арабськими цифрами, якщо вони 

стоять після іменника, якого стосуються, відмінкові закінчення не 
ставляться. Наприклад, у розділі 3, на рис. 2. Аналогічно без 
відмінкових закінчень записуються порядкові числівники римськими 

цифрами для позначення порядкових номерів століть (віків), 
кварталів, томів видань. Наприклад, XX століття (такий запис, як: ХХ-е 
століття не допускається). 
Варто пам’ятати, що на початок рядка не можна переносити: 

− одиниці вимірювання, якщо значення величини знаходиться в 
кінці попереднього рядка; 

− прізвище (ініціали), якщо ініціали (прізвище) залишились на 
попередньому рядку (якщо імена й по батькові подаються повністю, 

то прізвища можна переносити); 

− символ «–» всередині речення, тире необхідно залишити 

останнім на попередньому рядку; 

− латинську видову назву, якщо скорочена до одного символу 

родова назва залишилась у кінці попереднього рядка; 
− граматичні закінчення порядкових числівників, написаних 

цифрами (2-й, 4-го та ін). 

 

1.8. Оформлення списку використаних джерел 

 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, 

котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і 
розміщується після висновків. Даний список віддзеркалює самостійну 

творчу працю студента і демонструє ступінь фундаментальності 
проведеного дослідження. 
Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим 

твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків 
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повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. 

Сказане сприяє уникнути повторних перевірок, вставок пропущених 

відомостей. 

Джерела слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів або заголовків, включаючи нормативно-правові акти та 
електронні ресурси. Відомості про джерела, включені до списку, треба 
давати відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої 
справи (додаток Д). 

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». Опис складається з елементів, які поділяються на 
обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути 

тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. 

Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які 
забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому 

описі. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і 
використовуються для розрізнення знаків граматичної пунктуації. 

 

1.9. Правила оформлення додатків 

 

Додатки мають включати допоміжний матеріал, необхідний для 
повноти сприйняття дослідження і наводяться тільки в разі 
необхідності. Додатки оформлюють як продовження магістерської 
роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи 

посилань у тексті роботи. Якщо додатки оформлюють як продовження 
роботи, кожен із них починають з нової сторінки, дають заголовки, 

надруковані угорі малими літерами з першої великої симетрично 

стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 

літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, 
що позначає додаток. 
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, 

додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А. Текст 
кожного додатка за потреби може бути поділений на розділи й 

підрозділи, пронумеровані у межах кожного додатка таким чином: 

перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, 

наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – підрозділ 3.1 

додатка В. Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, 
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нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий 

рисунок першого розділу додатка Д); формула (А. 1) – перша формула 
додатка А. 

 

1.10. Вимоги до написання анотації 
 

Анотація пишеться українською та англійською мовами, містить 
стислу інформацію про дипломну роботу, відображає основні її 
результати та ідеї. Дані анотації ідентичні за змістом поданого 

матеріалу, загальним обсягом до 0,5 сторінки (10-15 рядків тексту) 

друкованого тексту кожна та розміщуються на одній сторінці.  
 

Наприклад:  

УДК: 332 

ББК: 20.1 

 

Коваленко Т.Б. Моделювання та обґрунтування 

ефективності впровадження природоохоронних заходів 

підприємствами водогосподарського комплексу (на прикладі …): 
Магістерська робота: (8.10810017 – „Економіка довкілля і природних 

ресурсів”) / НУВГП. Кафедра фінансів та економіки 

природокористування. Наук. кер.: В.І. Павлов, д.е.н., професор – 

Рівне, 2011. – 100 с. 
Зміст анотації. 
Ключові слова: природоохоронні заходи, ефективність, 
водогосподарський комплекс 
 

© Т.Б.Коваленко 2012 

© НУВГП 2012 
Інформація в анотації подається в такій послідовності:  
-  прізвище та ініціали магістранта; 
-  назва дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр»; 

-  спеціальність (шифр і назва);  
-  місце виконання роботи; 

-  відомості про наукового керівника (прізвище та ініціали, 

вчена ступінь і вчене звання); 
-  рік, кількість сторінок; 
-  основні ідеї, результати і висновки роботи; 
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-  ключові слова. 
Мова анотації повинна бути лаконічна, точна, варто 

використовувати стандартну термінологію, уникаючи складних 

граматичних зворотів, маловідомих термінів і символів. Речення – 

прості та зрозумілі. На початку сторінки із вирівнюванням тексту 

зліва, пишеться УДК і ББК.  

Ключовим словом називають слово або словосполучення тексту, 

яке несе змістове навантаження. Сукупність ключових слів в анотації 
повинна відображати основну суть наукової роботи. Загальна 
кількість даних слів коливається від чотирьох до шести. Ключові 
слова наводяться в називному відмінку, друкують в рядок, через кому. 
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2. ПІДГОТОВКА І ВИМОГИ ДО ВИСТУПУ 

 

Написання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» завершується публічним захистом на засіданні Державної 
екзаменаційної комісії. Захист включає виступ магістранта перед 

комісією за результатами проведеного дослідження у формі доповіді, 
яка відображає теоретичне і практичне значення отриманих 

результатів та розкриває сутність проведеного дослідження. Захист 
супроводжується мультимедійною презентацією, яка поєднує 
графічну і текстову інформацію та дозволяє легко і доступно донести 

результати проведених у роботі досліджень до комісії. В процесі 
захисту магістрантом доводиться достовірність та обґрунтованість 
отриманих результатів і проведеного моделювання. Під час дискусій 

магістрант повинен оперувати визначеннями, методиками, які 
підтверджують рівень його теоретичної підготовки. Відповідно при 

підготовці доповіді доцільно продумати відповіді на можливі 
запитання і зауваження, ще раз детально проаналізувати 

ілюстративний матеріал, яким буде супроводжуватися виступ. 

 

2.1. Виступ і його структура 
 

Перше та найголовніше, з чого починається підготовка студента до 

захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» , – це робота над виступом за результатами проведеного 

дослідження у формі доповіді. Доповідь містить виклад основних 

наукових положень автора, їхнє практичне значення, висновки і 
пропозиції. Доповідь має такі загальні характеристики: 

- тривалість – 10…15 хвилин; 

- складають доповідь у вигляді тез, в яких коротко на двох 

сторінках формату А4, без урахування ілюстрацій, викладають 
основну ідею, суть доповіді та необхідну аргументацію; 

- у доповіді виділяють основну ідею, але не деталізують окремі 
її положення; 

- цифри у тексті записують словами; 

- виділяють структурні частини і ключові слова; 
- використовують прості слова і речення, текст не 

переобтяжують складнопідрядними реченнями. 

Текст доповіді магістрант під час виступу має переказувати, а не 
читати. Доповідь починається зі звернення: «Шановний голово! 
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Шановні члени Державної екзаменаційної комісії!». 

Тези доповіді умовно складаються з двох частин: вступної частини 

і власне тез. У вступній частині коротко висвітлюється те, що стало 

основою для написання тез. Зокрема, вказується актуальність теми, 

зв’язок її з науковими програмами, мета, завдання, об’єкт, предмет 
дослідження. В основній частині описуються основні теоретико-

методологічні положення, результати дослідження. 
Тези повинні бути лаконічними і чіткими, висвітлювати основні 

положення роботи. Разом з тим, окремі тези повинні бути логічно 

пов’язані між собою шляхом послідовного висвітлення, розкриття 
основної ідеї.  
Основні елементи тез: 
1. Загальна характеристика роботи, яка має такий вигляд: 

- актуальність теми – два-три речення (1 абзац), де зазначається 
наскільки тема роботи є актуальною і доцільною для суспільства, 
вирішує проблеми регіону, галузі з відображенням суті проблеми. 

Сформульована проблема повинна бути тісно пов’язана з темою, 

метою та основними положеннями роботи, що виносяться на захист; 
- мета – загальне твердження, задум наукового дослідження, на 

вирішення якого спрямована дана робота. Пишеться переважно одним 

реченням, чітко і лаконічно; 

- завдання роботи – питання, які повинні бути вирішені в роботі (4-

6 завдань), їх формулюють відповідно до мети. 

- об’єкт і предмет дослідження; 
- методи дослідження, наводиться їх перелік одним реченням; 

- наукова новизна отриманих результатів та їх практичне значення. 
2. Основна частина – коротко розкривається суть дипломної 

роботи за розділами, формуючи в комісії та всіх присутніх загальну 

уяву про проведене дослідження та отримані результати дослідження. 
Спочатку акцентується увага на методиці дослідження, а потім на 
експериментальній частині, в якій автор відображає результати 

проведених власних досліджень, підсилюючи свою доповідь 
ілюстративним матеріалом (рисунками і таблицями). 

3. Завершується доповідь висновками за результатами 

дослідження. 
Доповідь варто зробити науковою, добре аргументованою, а отже, 

зрозумілою широкій аудиторії фахівців. Мова повинна бути виразною, 

із відповідним темпом гучності та інтонацією. Неприпустимі 
порушення норм літературної вимови, зокрема, використання 
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неправильних наголосів у словах. Слід зважати також на жести, позу 

та міміку під час виступу.  

Відповідати на запитання членів Державної екзаменаційної комісії 
та присутніх слід тільки по суті. Перед тим, як відповідати на 
запитання, необхідно уважно його вислухати до кінця і, за 
можливості, записати. 

Пам’ятайте, оцінку захисту визначають: зміст доповіді, характер її 
донесення до аудиторії, впевненість у відповідях на поставлені 
запитання, грамотність, чіткість. 

 

2.2. Підготовка презентацій, вимоги до них 
 

Захист дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» супроводжується презентаційними слайдами. При 

формуванні презентаційних слайдів потрібно дотримуватися 
загальноприйнятних вимог: 

- оформлення слайдів презентації; 
- змістовність презентаційного матеріалу. 

Результативність презентацій залежить не тільки від демонстрації 
ефектної графіки, а й змістовності та логічної послідовності 
висвітлення презентаційного матеріалу. Відповідно презентація 
роботи має структуру і вимоги до оформлення. 
Презентація повинна складатися з таких слайдів: 
– титульний слайд; 

– слайд з відображенням актуальності теми, мети і завдань; 
– слайди основного змісту; 

– слайд висновку роботи. 

Основна мета презентації – підвищення сприйняття результатів 
захисту членами державної екзаменаційної комісії та присутніми.  

Основними елементами презентації є слайди, які створюються за 
допомогою редактора PowerPoint 97 та новішого. На титульному 

слайді чітко зазначається назва дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» згідно рис.2.1. На другому 

зазначається мета і завдання теми дослідження.  
Слайд презентації має свою структуру, власні властивості, які 

впливають на його відображення під час показу презентації, а саме: 
– розмір слайда; 
– шаблон оформлення, тобто параметри колірної схеми, фона, 

шрифтів; 
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– розмітка слайда, що включає велику кількість стандартних 

прикладів розміщення інформації на слайді: розташування заголовка, 
рисунків, таблиць, написів; 

 

1

Національний університет водного господарства та 
природокористування

Кафедра фінансів і економіки природокористування

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Магістр» на тему

“Моделювання та обґрунтування ефективності 

впровадження природоохоронних заходів підприємствами 

водогосподарського комплексу (на прикладі …)”

Виконав: Коваленко Тарас Борисович

Науковий керівник: Павлов Володимир Іванович, 

доктор економічних наук, професор          

Рецензент: Мельник Лариса Михайлівна, 

кандидат економічних наук, доцент   

 
 

Рис. 2.1. Зразок презентації 
 

– ефект переходу, що представляє собою той або інший режим 

появи слайда – при натисканні кнопки миші або автоматичний показ 
слайдів через заданий час, з анімаційними або звуковими ефектами.  

Відповідно всі створювані слайди презентації бажано оформити в 
єдиному стилі, а саме: 

– фон слайдів повинен бути світлим, а шрифт – темним; 

– використовуйте найбільше тільки два види шрифтів; 
– не використовуйте шрифти, що важко читаються;  
– не використовуйте шрифт з розміром кегля менше 12; 

– загальне оформлення та шрифти повинні бути однаковими і 
відповідати науковому стилю; 

– кожен слайд має відображати одну думку; 

– всього на слайді має бути 6 – 8 рядків; 
– дієслова мають бути в одній часовій формі; 
– заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати 

основні положення слайду;  

– ілюстрації, формули і таблиці оформлюються як в дипломній 

роботі, але нумерація їх є наскрізною і містить лише одну арабську цифру. 
Час, що відводиться для виступу і презентації, складає 10-15 

хвилин. При підготовці до виступу варто врахувати, що показ слайду 
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повинен супроводжуватися коментарями виступаючого, середній час, 
який відводиться на один слайд, повинен складати близько 40 секунд, 

за виключенням слайду з відображенням мети, завдання та висновків 
роботи. Скоротити час на показ одного слайду важко ще й тому, що 

слухачі не встигнуть уважно прочитати розміщений на слайді 
текстовий матеріал. Виходячи з цього, можна зрозуміти, що 

максимальна кількість слайдів в презентації не може бути більше 10. 

Пам’ятайте, що завданням презентації є надання не максимальної, а 
мінімальної кількості інформації, достатньої для розкриття виконаної 
та представленої до захисту роботи.  

Для того, щоб впевнитися, що ваш темп виступу з презентацією 

дозволить укластися у відведений час, заздалегідь декілька разів 
проведіть повний повтор виступу з презентацією та здійсніть 
хронометраж з метою контролю за тим, чи вкладаєтеся в зазначений 

час виступу. Аналізуючи одержані результати, ви зможете скорегувати 

кількість слайдів та об’єм інформації, розміщений на них. Особливо 

зверніть увагу на наявність під час виступу недоречних пауз і фраз-
паразитів, які не несуть змістового навантаження. Проконтролюйте 
темп вашого виступу, ви не повинні говорити ні досить швидко, ні 
занадто повільно.  

Друковані інформаційно-аналітичні матеріали повинні містити 

таку ж інформацію, що і слайди мультимедійної презентації. Зразок 
титульної сторінки роздаткового матеріалу наведено у додатку Д. На 
всіх решту аркушах слід заповнити кутовий штамп, який 

проставляється справа внизу. 
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її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). 

3. Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна 
Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – 

(Ювеліри України ; т. 1). 

4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 
2005. – 196, [1] с. – (Першотвір). 

Два автори 1. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 
Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: 

Києво-Могилян. акад., 2005. – 397,[1]с. – (Бібліотека наукового 

щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1). 

2. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовська, 
Ю.В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. 
Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів 

для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю; вип. 11). 

3. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних 

матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, 
П.І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с. 

Три автори Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 
завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / 

Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д. ; пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. – 

Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с. 
Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / [ Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., 

Нечипорук А.А.]. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 

106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : 

[підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. 

Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 

478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта). 
П’ять і більше 
авторів 

1. Психология менеджмента / [ Власов П.К., Липницкий А.В., 

Лущихина И.М. и др.]; под ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: 

Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 
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2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. 

для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т.В. Бондар, 

О.Г. Карпенко, Д.М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. 

дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя 
молоді»: у 14 кн., кн. 13). 

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. 
тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу). 

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма: антологія / 

[упорядкув., ст., пер. і прим. В.О. Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 638,[1] с. 
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській 

прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. 

Таран, О. Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. 
4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : 

[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 
2007. – 310 с. 

Багатотомний 

документ 
 

1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. 

Л.М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2007. 

– (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки – 2007. – 573, [1] c. 

2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. 
Ковалева И.В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ 

«Леонорм-Стандарт», 2005. – (Серия «Нормативная база предприятия»). 

Т. 1. – 2005. – 277 с. 
3. Дарова А.Т. Неисповедимы пути Господни...: (Дочь врага народа): 

трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006.– (Сочинения: в 8 кн. 

/ А. Дарова ; кн. 4). 

4. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть : в 6 т. / 
Н.П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2002. – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. 

– 534 с. 
5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир: 

Полісся, 2006– .– (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані 
історією»: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]). 

Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с. 
6. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 

/ В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. – К.: НТУУ «КПІ», 

2006. – 125 с. 
Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 
 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих 

учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11–

13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. 

В.В. Докучаєва. – Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2000. – 

167 с. 
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів 

на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т 
статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с. 

3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. 

інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років 
АУБ). 

4. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів 
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конструкцій: праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. 

В.Т. Трощенко. – К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–

956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000). 

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. 

наук. праць / наук. ред. В.І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. 

кн., 1999. – 215 с. 
6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во 

освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К.: 

КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. 
Препринти 1. Шиляев Б.А. Расчеты параметров радиационного повреждения 

материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с 
подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / 

Шиляев Б.А., Воеводин В.Н. – Х.: ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – 

(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; 

ХФТИ 2006-4). 

2. Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих 
радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М.І., Скорбун А.Д., 

Сплошной Б.М. – Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 

– 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 

Депоновані 
наукові праці 

1. Социологическое исследование малых групп населения / 

В.И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая 

академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

2. Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в 
ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Словники 1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В.Л.]. – Х.: 

Халімон, 2006. – 175, [1] с. 
2. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. 

термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, 

О.І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 
3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. 

– К.: Карпенко, 2007. – 219 с. 
4. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. 

Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с. 
Атласи 1. Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру 

та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. 

редкол.: С.С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України 

НАН України [та ін.]. – / [наук. редкол.: С.С. Куруленко та ін.]. – К.: 

Варта, 2006. – 217, [1] с. 
2. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і 

структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. 

для студ. та лікарів / О.Л. Дроздов, Л.А. Дзяк, В.О. Козлов, 
В.Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ: 

Пороги, 2005. – 218 с. 
3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В.Й. Шовкун]. 

– Х.: Ранок, 2005. – 96 с. 
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Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 

2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 

2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 
2. Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. 

ред. В.М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. 

– 459 с. – (Нормативні директивні правові документи). 

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв 
посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 

39.501:2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики 

України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго 

України. Інструкція). 
Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 

Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – 

[Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 

231 с. – (Національний стандарт України). 

2. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 

6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт 
України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України). 

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та 
лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові 
вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ 

EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний 

стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. 
Ковалева И.В., Павлюкова В.А.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ 

«Леонорм-стандарт, 2006– . – (Серия «Нормативная база предприятия»). 

 Т. 5. – 2007. – 264 с. 
 Т. 6. – 2007. – 277 с. 
2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник 

/ [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с. 
3. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. – [Суми: Унів. кн., 

2003]. – 11 с. 
4. Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 

Горницкая И.П., Ткачук Л.П. – Донецк: Лебедь, 2005. – 228 с. 
Бібліографічні 
показчики 

1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 

державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, 

О. Вацеба. – Львів: Укр. технології, 2007. – 74 с. 
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 

роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів: Львів. держ. ун-т 
внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

Дипломної 
роботи 

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора 
фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій 

робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія 
машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних 

показників в системі підтримки прийняття рішень управління 

державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук: спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. 

технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с. 
Авторські 
свідоцтва 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 
неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В. Г. Кемайкин 

(СССР). – № 3360585/25–0 ; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – 

№ 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

Частина 
книги, 

періодичного, 

продовжуваног
о видання 

 

1. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного 

застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області 
спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного 

виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. 

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах 

демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // 

Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17. 

3. Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов – основа 
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю.Р. Валькман, 

В.С. Быков, А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні 
технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. 

4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі 
фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного 

виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14. 

5. Регіональні особливості смертності населення України / 

Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І. Баторшина [та ін.] // Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – 

№ 1. – С. 25–29. 

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова; пер. з англ. 

Н.М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–

20. 

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство 

ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр., 

письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 

8. Третьяк В.В. Возможности использования баз знаний для 
проектирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, 

С.А. Стадник, Н.В. Калайтан // Современное состояние использования 
импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.-

техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33. 

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 

цивілізації / Д.М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації 
міст України: (кінець XIX–початок XX ст. / Д.М. Чорний. – Х., 2007. – 

Розд. 3. – С. 137–202. 
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Електронні 
ресурси 

1. Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний 

ресурс] ]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / 

Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – 

Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb 

RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000.– Назва з контейнера. 
2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю 

та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти 

[Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / 

Держ. ком. статистики України; ред. О. Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во 

«Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – 

(Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 

Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні 
ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-

2003”) [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, 
А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – 

Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 
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Додаток Д 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права 
 

Кафедра фінансів і економіки природокористування 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

до дипломної роботи 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
на тему: 

«__________________________________» 

 

 

 

 

 

Виконав: 

cтудент 6-го курсу 1 групи 

спеціальності 8.18010017 

«Економіка довкілля і природних 

ресурсів»  

_______________________ 

(прізвище та ініціали) 

                                                                  

Керівник: 

д.е.н., професор кафедри фінансів і 
економіки природокористування 
___________________  

(прізвище та ініціали) 
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