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1. Мета і завдання дипломної роботи 

 
Дипломна робота є самостійною комплексною роботою студента, 

яка підводить підсумки вивчення ним різних дисциплін, передбачених 
навчальним планом університету, та проходження виробничих 
практик.  

Розробка дипломної роботи, що є кваліфікаційною роботою 
майбутнього спеціаліста, повинна проводитись на підставі  
конкретних матеріалів певного підприємства та виходити з реальних 
завдань, які є для цього підприємства наразі актуальними. При цьому 
питання техніки, технології, економіки, організації, планування 
виробництва та управління підприємством, що розробляються в 
кожній дипломній роботі, повинні вирішуватись, виходячи із 
виробничо-господарських завдань, які стоять перед відповідним 
підприємством щодо забезпечення народного господарства та 
населення України певними видами продукції та підвищення 
ефективності їх функціонування. 

Так як дипломна робота майбутнього фахівця у сфері економіки є 
кваліфікаційною роботою, то вона повинна мати комплексний 
характер, тобто містити теоретико-методичну, аналітичну, 
організаційну та економічну складові. 

Дипломна робота – це індивідуальне завдання науково-
дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке 
виконує студент на завершальному етапі фахової підготовки, і є 
однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх 
застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових, технічних, 
економічних, соціальних та виробничих завдань. 

Дипломна робота є важливим етапом перевірки та оцінки 
підготовки  фахівця за освітньо-професійним рівнем “спеціаліст”. 

Виконання дипломної роботи передбачає: 
- поглиблення, систематизацію та закріплення отриманих за 

час навчання теоретичних знань студента; 
- виявлення його здатності обрати і аналізувати наукову або 

практичну проблему, зробити теоретичні висновки й 
узагальнення, застосувати знання під час вирішення 
конкретних наукових, виробничих, економічних та інших 
завдань, обґрунтувати конкретні рекомендації; 
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- напрацювання і розвиток навичок самостійної роботи та 
оволодіння методикою дослідження та експерименту; 

- визначення рівня підготовленості випускника до самостійної 
практичної роботи, творчого розв’язання завдань. 

Для написання дипломної роботи на високому професійному рівні 
студент повинен володіти: 

• комплексом знань, умінь та навичок у сфері професійної 
діяльності за обраною спеціальністю; 

• досвідом самостійної роботи з науковими, методичними, 
літературними та іншими інформаційними джерелами; 

• ерудицією та обізнаністю у суміжних галузях науки; 
• комп’ютерною технікою та Інтернетом; 
• однією з поширених європейських мов. 

Завдання  дипломної роботи полягає у проведені теоретичного 
дослідження з певної економічної проблеми, аналізу стану об’єкта 
досліджень за певний період, розробці та економічному обґрунтуванні 
рекомендацій по підвищенню ефективності діяльності підприємства, 
узагальненні одержаних у результаті проведених досліджень 
матеріалів і формуванні висновків. Автору слід неодмінно відобразити 
свою позицію, своє бачення шляхів розв’язання певної проблеми. 

Дипломна робота повинна мати практичну цінність. Написання 
роботи передбачає формування і вирішення реальних і найбільш 
актуальних для конкретного підприємства практичних завдань. 
Можливість використання матеріалів дипломної роботи на практиці 
підтверджується довідкою чи листом підприємства. 

Конкретні теми дипломних робіт закріплюються за студентами за 
їх вибором, враховуючи напрям виконуваної науково-дослідницької 
роботи (для денної форми навчання), а також профіль та характер 
виробничої роботи студента (для заочної форми навчання). Видача 
завдань на дипломне проектування проводиться завчасно, щоб 
студент мав змогу ретельно підготуватись до його виконання. При 
цьому, передумовою якісного виконання дипломної роботи, є її 
здійснення за індивідуальним планом, який відповідав би вимогам 
типового змісту дипломної роботи. Розробка робочого 
індивідуального плану здійснюється під керівництвом та за участю 
керівника роботи та консультантів з окремих її розділів. 

Особливого значення під час виконання дипломної роботи набуває 
виявлення ініціативи у розробці конкретної теми відповідно до 
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особливостей здійснюваного дослідження та індивідуальних нахилів 
студента-дипломника. Оригінальність вирішення певних завдань  є 
одним з критеріїв оцінки якості виконання дипломної роботи. 
Формальне відношення до вирішення поставлених завдань значно 
знижує якість дипломної роботи. 

 
 

2. Вибір напрямку дослідження та теми дипломної роботи 

 
Виконання дипломної роботи починається з вибору теми. Вибору 

теми передує самостійна робота в наукових гуртках та семінарах, а 
також виконання науково-дослідних робіт на кафедрі. Дипломникам 
надається право самостійно обирати напрям і тему дипломної роботи. 
За рівнем теоретичної підготовки дипломник повинен бути готовим до 
розробки дипломної роботи на будь-яку з тем, затверджених 
кафедрою економіки підприємства.  

Тематика дипломного проектування не є постійною і підлягає 
щорічному уточненню. Розроблена кафедрою тематика носить 
орієнтовний характер і періодично коригується виключенням тем, що 
втратили свою актуальність, та доповненням темами, які висуваються 
економічними потребами певного середовища чи практикою 
господарської діяльності. Дипломникам також надається право 
пропонувати власні теми за умови обґрунтування доцільності їх 
розробки та можливості використання відповідної інформації з 
підприємств для розробки конкретних пропозицій щодо підвищення 
ефективності їх діяльності. 

В цілому, тематика дипломних робіт пов’язана з виявленням 
внутрішньовиробничих резервів підвищення ефективності 
виробництва та удосконалення управління на підприємстві. Сюди 
відноситься підвищення ефективності використання виробничих 
засобів, матеріальних та трудових ресурсів, потенціалу підприємства, 
зниження витрат виробництва та собівартості окремих видів продукції 
чи робіт, обгрунтування стратегії розвитку підприємства тощо. 

Більшість пропонованих тем виконується індивідуально окремими 
студентами. Однак, в окремих випадках, вирішення певних 
економічних проблем на підприємстві потребує виконання великого 
обсягу роботи та особливо значних затрат часу, що неможливо 
здійснити за час, відведений для дипломного проектування. Також, 
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деякі теми можуть вимагати комплексного вирішення. У зв’язку з 
цим, можливе затвердження та розробка комплексної теми, яка 
розробляється групою студентів під керівництвом одного керівника. 
Особливістю такої форми дипломного проектування є спільність 
завдання та вхідних даних, спільна розробка частини розділів 
дипломної роботи, які становитимуть основу для виокремлення та 
вирішення певних завдань, які складатимуть у комплексі вирішення 
загального завдання. 

Виконання дипломної роботи на абстрактну тему без використання 
та аналізу матеріалів, що характеризують діяльність конкретного 
підприємства, не допускається. 

Базою дипломного проектування можуть бути підприємства різних 
форм власності та різних галузей народного господарства: 
промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, 
торгівлі, сфери послуг, фінансові установи, науково-дослідні та 
проектні організації. 

Тему дипломної роботи за студентом закріплює кафедра на 
підставі його особистої заяви. Ця заява є одночасно основою для 
призначення керівника дипломної роботи та відповідних 
консультантів. Зразок заяви на затвердження теми дипломної роботи – 
додаток А. 

Обрану тему дипломної роботи студент обов’язково узгоджує з 
науковим керівником, далі узгоджені теми подаються на розгляд 
кафедри і за її поданням затверджуються наказом ректора 
університету.  

При затвердженні теми кафедра дотримується наступних вимог: 
- однакові теми на одному підприємстві двічі в даному 

навчальному році не повторюються; 
- однакові теми два роки підряд на одному підприємстві не 

повторюються. 
Розподіл та затвердження тем дипломних робіт проводиться за 

єдиною схемою незалежно від форм навчання. 
При розподілі та затвердженні тем дипломних робіт враховується 

час роботи студента-дипломника над обраною темою, розробка даної 
теми в раніше виконуваних курсових та аналітичних роботах, участь у 
наукових гуртках, участь в різних конференціях з виступами по даній 
темі, публікації в періодичних економічних виданнях. 
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При виборі теми дипломної роботи доцільно брати завдання і тему 
порівняно вузького плану з тим, щоб можна було її глибоко 
опрацювати. Вибираючи тему, студент повинен виходити із 
конкретної мети, яка повинна передбачати обгрунтування і розробку 
системи заходів з удосконалення окремих сторін діяльності 
конкретного підприємства чи його підрозділів та підвищення 
ефективності виробництва. 

При виборі теми дипломної роботи студент може запропонувати 
свій варіант теми, що є особливо актуальною для певного 
підприємства. Таке побажання може бути враховане за умови, що 
студент пред’явить відповідного листа з такого підприємства, в якому 
буде вказано, що підприємство погоджується прийняти студента на 
переддипломну практику, пропонує тему дипломної роботи та 
гарантує надання матеріалів, необхідних для її виконання. Такий лист 
має бути підписаним першим керівником підприємства або його 
заступниками. 

Зміна теми дозволяється лише з поважних причин і за згодою 
наукового керівника. Остаточне рішення про можливість зміни теми 
приймається на засіданні кафедри. 

Якщо студент не зміг своєчасно визначитись з темою дипломної 
роботи, то кафедра має право самостійно закріпити певну тему за 
таким студентом, виділивши і базу переддипломної практики. 

Після затвердження теми дипломної роботи дипломник повинен 
розробити графік виконання окремих етапів роботи та погодити його з 
науковим керівником. 

Студент має право: 
- обирати собі наукового керівника зі складу випускової 

кафедри або, за її згодою, - з інших навчальних закладів, або 
висококваліфікованого фахівця з виробництва; 

- клопотати перед випусковою кафедрою про заміну 
наукового керівника, якщо для цього є поважні причини; 

- обирати тему дипломного дослідження; 
- приймати самостійні рішення щодо вибору методів 

дослідження та аналізу, а також обробки первинних 
матеріалів та документів. 

У той же час студент зобов’язаний: 
• чітко виконувати графік підготовки дипломної роботи; 
• оформити її відповідно до вимог випускової кафедри; 
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• своєчасно передати її до захисту перед державною комісією; 
• аргументовано і етично відреагувати на зауваження 

наукового керівника і рецензента, відповісти на запитання 
членів державної комісії та присутніх на відкритому захисті 
дипломної роботи. 

У випадку невиконання будь-якої з вимог даного положення 
дипломна робота до захисту не допускається. 

Науковий керівник допомагає студентові: 
- обрати тему дипломної роботи і правильно сформулювати її; 
- визначити інформаційні джерела пошуку і досліджень; 
- скласти план дипломної роботи і графік її виконання; 
- виконати і оформити її у відповідності до вимог випускової 

кафедри. 
Науковому керівнику надано право: 
♦ здійснювати контроль за своєчасним виконанням студентом 

графіка підготовки і написання дипломної роботи, 
передачею її на рецензію та в державну комісію для захисту; 

♦ залучати до співучасті в науковому керівництві дипломною 
роботою або надання студентові консультацій інших 
фахівців; 

♦ у разі потреби порушувати перед деканом і ректором 
питання про відрядження студента до інших міст України 
для роботи в архівах, установах, підприємствах, організаціях 
над темою дипломної роботи; 

♦ відмовитись від керівництва дипломною роботою студента, 
який без поважних причин не вкладається в затверджений 
графік, виявляє несумісність або наполягає на ідеях, що 
розходяться з його науковими переконаннями.  

Рішення про це ухвалює кафедра. 
Керівник дипломної роботи допомагає дипломнику, спрямовуючи 

його роботу. В той же час, дипломник є автором своєї дипломної 
роботи, отже, несе відповідальність за прийняті рішення, правильність 
здійснених розрахунків та фактичну цінність роботи в цілому. 

 

3. Зміст дипломної роботи 
 

Кожна дипломна робота має свої відмінні особливості, що 
обумовлені темою, об’єктом дослідження, вимогами наукового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

керівника, глибиною усвідомлення дипломником матеріалу основних 
курсів, набуття навичок і вмінь відображати теоретичні і практичні 
питання. Разом з тим, кожна дипломна робота повинна будуватися за 
загальною схемою на основі єдиних методичних підходів. 

Приступаючи до виконання дипломної роботи необхідно чітко 
усвідомити, про що необхідно написати, скільки необхідно написати 
та як писати  роботу. 

Обґрунтовуючи, про що необхідно написати, визначають зміст 
дипломної роботи. При цьому окреслюють цілі дипломної роботи та 
складають детальний план роботи. В план дипломної роботи потрібно 
включати лише ті питання,  що є необхідними для розкриття теми 
дипломної роботи, і уникати нагромадження питань, що не мають 
безпосерднього стосунку до даної теми. 

Написати необхідно стільки, щоб виконана відповідно до плану 
дипломна робота повністю розкривала тему роботи. Але, бажано не 
включати до дипломної роботи розгляд тих питань, що прямо не 
стосуються теми і лише додають обсягу дипломній роботі. 

В дипломній роботі всі питання, структурні одиниці, розділи, 
підрозділи, таблиці, графічний матеріал повинні бути 
взаємопов’язаними, такими, що доповнюють один одного, наведені в 
логічній послідовності. Дипломна робота не повинна містити 
інформацію, твердження, розрахунки, що надалі не використовуються 
і не сприяють досягненню мети дипломної роботи. 

Виконана дипломна робота складається з пояснювальної записки 
та графічних матеріалів. 

Загальний зміст пояснювальної записки дипломної роботи включає 
вступ, основні розділи, висновки, список використаних джерел, 
додатки. 

У вступі наводиться коротке обґрунтування  досліджуваної 
проблеми, її актуальність на даний час, народногосподарське значення 
питань, що розглядатимуться в роботі, а також особливості вирішення 
цих питань в умовах конкретного підприємства. При цьому необхідно 
не тільки обгрунтувати головну мету, що стоїть перед дипломною 
роботою, але й деталізувати її на окремі підцілі (питання). У вступі 
також зазначаються наукова новизна та можлива практична 
спрямованість роботи. Обсяг  вступу – 4-5 сторінок. 

Розділ 1 дипломної роботи – теоретико-методологічний. В ньому 
висвітлюються теоретичні основи обраної теми дипломної роботи з 
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позицій досягнень економічної науки, тобто суть економічних 
категорій та економічних явищ. Оскільки при написанні дипломної 
роботи необхідно здійснити детальний аналіз діяльності підприємства 
в контексті певної проблеми, то саме в першому розділі мають бути 
наведені основні теоретичні та методологічні підходи щодо виконання 
певних розрахунків та використання певних показників. 

Огляд літератури за темою дипломної роботи повинен показати 
обізнаність студента зі спеціальною літературою, його вміння 
працювати з первинними джерелами, знаходити застосування 
загальних положень до вирішення конкретних завдань.  

Під час написання першого розділу потрібно максимально 
використовувати праці вітчизняних та зарубіжних науковців, а також 
законодавчі та нормативні документи то темі дослідження. 

Крім теоретичної складової, перший розділ повинен містити 
обґрунтування методики проведення дослідження. Результати 
виробничо-господарської діяльності підприємства характеризуються 
певними техніко-економічними показниками. Тому для оцінки 
ефективності діяльності підприємства та досягнення мети, поставленої 
в дипломній роботі, потрібно обґрунтувати систему техніко-
економічних показників, які б найбільш повно та вичерпно 
характеризували діяльність підприємства в цілому та особливості 
досліджуваної проблеми зокрема. Для всіх вибраних показників 
повинна бути наведена загальна методика їх розрахунку та 
особливості її використання для даного підприємства. 

Після вибору комплексу показників потрібно визначитись з 
методикою їх застосування. Для цього обґрунтовують програму 
проведення техніко-економічного аналізу, обирають джерела 
інформації, визначають методи та прийоми економічного аналізу, що 
будуть використовуватись в роботі. 

Якщо за темою дипломної роботи існують різні позиції вчених, або 
є  різні практичні вирішення досліджуваного питання, то студент 
повинен визначити своє відношення, обґрунтувати свою точку зору, 
яка може збігатись з чиєюсь або може бути оригінальною. 

Перший розділ є базовим для проведення дослідження в наступних 
розділах, які повинні бути логічним продовженням першого 
теоретико-методологічного розділу. Обсяг розділу – 30-35 сторінок. 

Розділ 2 дипломної роботи – аналітичний. Дипломник виконує 
аналіз об’єкта досліджень за темою дипломної роботи. Основним 
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завданням написання цього розділу є повна характеристика 
ефективності діяльності підприємства та виявлення невикористаних 
резервів її підвищення. Основним принципом виконання даного 
розділу є поступова деталізація аналізу, що виконується, тобто, 
перехід від загальних розрахунків до часткових. Розрахунки 
здійснюються відповідно до комплексу показників, що були 
обґрунтовані в першому розділі дипломної роботи. Таким чином 
забезпечується послідовність та логічність виконання дипломної 
роботи. 

У дипломній роботі аналізується діяльність підприємства за 5 
останніх років його функціонування.  

Для виконання дипломної роботи користуються первинною 
документацією підприємства та формами статистичної звітності (в 
залежності від галузевої підпорядкованості підприємства): 

- ф. 1П-НПП “Звіт про виробництво промислової продукції”; 
- ф. № 1 – Баланс; 
- ф. № 2 – Звіт про фінансові результати; 
- ф. 1-ПВ – Звіт з праці; 
- ф. 3-ПВ – Звіт про використання робочого часу; 
- ф. 11-ОЗ – Звіт про наявність і рух основних засобів, 

амортизацію; 
- ф. № 24-сг – Стан тваринництва; 
- ф. № 29-сг – Підсумки збору врожаю сільськогосподарських 

культур, плодів, ягід та винограду; 
- ф. № 50-сг – Основні економічні показники роботи 

сільськогосподарських підприємств; 
- ф. № 1-опт – Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в 

оптовій торгівлі; 
- ф. № 3-торг – Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі 

та мережі ресторанного господарства; 
- інша первинна, статистична, бухгалтерська документація. 

Спочатку, відповідно до обґрунтованого комплексу показників, 
здійснюють загальний аналіз діяльності підприємства, розглядають 
тенденції його розвитку, становище на ринку, здатність вирішувати 
певні проблеми. Надалі здійснюється детальний аналіз впливу різних 
факторів на окремі сторони операційної, фінансової чи інвестиційної 
діяльності підприємства або його структурних підрозділів. 
Виявляються кількісні залежності впливу окремих факторів на 
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досліджувані показники, визначаються чинники, що мають найбільш 
вагомий вплив. 

У процесі виконання другого розділу максимально 
використовуються всі методи економічного аналізу: порівняння, 
зведення та групування, елімінування, балансовий метод. При 
проведенні факторного аналізу досліджується як функціональний, так 
і стохастичний взаємозв’язок між показниками. 

У дипломній роботі необхідно використовувати економіко-
математичне моделювання. Для цього дипломник може 
використовувати типове програмне забезпечення (Excel, MathCad) та 
спеціальні програмні продукти (Project Expert, Manager, Anflogy). 

У результаті детального комплексного аналізу виявляються 
причини недоліків у роботі підприємства, невідповідність окремих 
сторін його діяльності, певні протиріччя, що вимагають свого 
вирішення. Таким чином, другий розділ є логічним продовженням 
першого розділу і, одночасно, базою для виконання наступного 
розділу. Обсяг другого розділу – 40-45 сторінок. 

Розділ 3 дипломної роботи – проектний – містить обґрунтування 
заходів з підвищення ефективності діяльності підприємства в 
контексті теми, що досліджується. Відповідно до виявлених у другому 
розділі недоліків у діяльності підприємства та резервів можливої її 
покращення дипломник має визначити можливі шляхи реалізації цих 
резервів та запропонувати для цього конкретні заходи. 

Кожний із запропонованих для впровадження заходів потрібно 
охарактеризувати з точки зору техніки, технології, організації 
виробництва, праці та управління, показати його суть і механізм 
впливу на досліджувані показники. При  цьому кожний захід повинен 
мати логічне підтвердження в проведеному аналізі. Інші варіанти в 
дипломній роботі є недопустимими. 

Необхідно також обґрунтувати можливий обсяг запровадження 
кожного заходу – вказати конкретний підрозділ, де буде 
впроваджуватись захід, масштаб впровадження, терміни 
впровадження тощо. Вирішення цього питання вимагає від студента 
досить високих знань техніки і технології виробництва на 
конкретному підприємстві, його організації і управління, формування 
певних показників, а також відповідних консультацій з керівником 
дипломної роботи та консультантами. 
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Кількість пропонованих заходів повинна бути від трьох і більше, як 
технічного, так і економічного напрямку. Неможливим є 
використання заходів, що вже впроваджуються на підприємстві. 

Для кожного із запропонованих заходів потрібно визначити 
економічну ефективність їх впровадження, тобто розрахувати 
величину витрат, що потрібні для впровадження, визначити джерело 
їх фінансування, а також розрахувати економічний ефект, який планує 
одержати підприємство в результатіт впровадження заходів. Також 
потрібно розрахувати вплив кожного із запропонованих заходів на 
показники ефективності діяльності підприємства, що передбачені в 
другому розділі дипломної роботи. Обсяг третього розділу 25-30 
сторінок. 

Розділ 4 дипломної роботи присвячений питанням охорони праці, 
техніки безпеки при виконанні різних робіт і безпеки життєдіяльності 
на підприємстві. Розділ виконується на основі фактичних даних, 
отриманих на підприємстві. У випадку, якщо виявлені певні недоліки 
з цих питань, дипломник може запропонувати свої варіанти їх 
усунення. Але всі пропозиції повинні бути обґрунтованими, тобто, 
містити певні розрахунки. 

Висновки є завершальною частиною написання дипломної роботи, 
в якій відображається ступінь вирішення поставлених перед 
дипломною роботою завдань, отримані результати та можливість 
впровадження рекомендованих пропозицій на конкретному 
підприємстві. Структура висновків повинна приблизно відповідати 
структурі дипломної роботи, тобто, з кожного розділу дипломної 
роботи необхідно сформувати короткий підсумок таким чином, щоб 
можна було уявити зміст розділу в цілому. Особливо уважно у 
висновках необхідно представити суть запропонованих заходів та 
очікуваний ефект від їх впровадження на підприємстві. 

Окремо по розділах висновки не формулюються, лише за 
дипломною роботою в цілому.  

Обсяг висновків – 3-5 сторінок. 
Список використаних джерел повинен складатись з не менше, 

ніж 80 використаних джерел, з яких 50 % повинна становити сучасна 
економічна література за останні 5 років. 

Дипломна робота може містити додатки, у які рекомендується 
виносити громіздкі таблиці, схеми, допоміжні розрахунки тощо. 
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Також до додатків включають первинні дані та статистичну 
інформацію, отриману на підприємстві. 

Загальний обсяг пояснювальної записки дипломної роботи  110-130 
сторінок машинописного тексту формату А4. 

 
 

4. Вимоги до оформлення дипломної роботи 

 
Дипломна робота оформлюється згідно з вимогами чинних 

стандартів України: 
1. ДСТУ 3008-95. “Документи. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення.” 
2. ДСТУ 3582-97. “Інформація та документація. Скорочення слів  в 

українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та 
правила.” 

3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.” 

Пояснювальна записка дипломної роботи виконується на білому 
папері стандартного формату А4 розміром 297х210 мм. 

Кожна сторінка тексту, включаючи ілюстрації і додатки, 
нумерується. Номери сторінок не проставляються на титульному 
листі дипломної роботи, анотації, титульному листі пояснювальної 
записки, завданні на дипломну роботу, але у загальну нумерацію всі 
сторінки враховуються без пропусків і повторень. Таким чином, 
номери сторінок проставляються, починаючи зі ЗМІСТу (п’ята 
сторінка), у верхньому правому кутку арабськими цифрами без знака 
№ і без крапки. 

Дипломна робота починається з титульного аркуша, який 
виконується за стандартною формою (додаток Б). Тема дипломної 
роботи зазначається українською мовою з перекладом на англійську. 
На титульному аркуші також обов’язково вказується повна назва 
підприємства, на прикладі якого виконана дипломна робота. 

На другій сторінці зазначаються індекси УДК (Універсальної 
десятинної класифікації) та ББК (Бібліотечно-бібліографічної 
класифікації) (додаток В). 

УДК – це цифровий класифікаційний індекс для систематизації 
літератури за галузями знань.  
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ББК – шифр зберігання видань. 
Нижче зазначається тема дипломної роботи, її автор, місце захисту, 

абревіатура ВНЗ, рік захисту та кількість сторінок. 
Далі наводиться анотація дипломної роботи українською та 

англійською мовами. Крім того, на сторінці розміщують знаки 
охорони авторського та майнового права. 

Наступний аркуш дипломної роботи – титульна сторінка 
пояснювальної записки (додаток Д). 

Дипломну роботу друкують за допомогою комп’ютерної техніки 
на одній стороні аркуша білого паперу з використанням текстового 
редактора Word 14 розміром шрифта Times New Roman (мінімальна 
висота шрифту 1,8 мм) з полуторним міжрядковим інтервалом.  

Текст дипломної роботи необхідно друкувати, дотримуючись 
наступних розмірів полів: верхнє і нижнє – по 2,0 см, ліве – 3,0 см, 
праве – 1,0 см. 

У дипломній роботі мають бути чіткі, не розпливчасті лінії, букви, 
цифри та інші знаки. Всі рядки повинні бути чорного кольору 
середньої жирності. Щільність тексту дипломної роботи має бути 
однаковою.  

 
Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти. 
Заголовки структурних частин ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ 1 (і його 

назва), РОЗДІЛ 2 (і його назва), РОЗДІЛ 3 (і його назва), РОЗДІЛ 4 

(і його назва), ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими літерами симетрично до 
тексту жирним шрифтом.  

Відстань між заголовком і текстом дипломної роботи повинна 
складати два рядки. Відстань між рядками заголовка така, як у тексті. 

Кожен розділ пояснювальної записки слід починати з нової 
сторінки. Переноси частин слів в заголовках в дипломній роботі не 
допускаються, слово переноситься повністю. 

Підрозділи не обов’язково починати з нової сторінки. Вони можуть 
продовжуватись на тій сторінці, на якій закінчився попередній 
підрозділ, якщо після заголовку підрозділу на сторінці помістились не 
менше, ніж 2 рядки тексту. 

Заголовки підрозділів роботи варто починати з абзацного відступу 
і друкувати (крім першої великої) малими літерами, виділяючи 
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жирним шрифтом, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Якщо 
заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 
крапкою. 

Відстань між заголовком підрозділу і попереднім текстом – 2 
рядки. 

Відстань між заголовком підрозділу і текстом самого підрозділу – 
1 рядок. 

Текст роботи слід розбивати на абзаци. Це полегшує читання й 
показує, що автор у своєму викладанні переходить до нової думки, 
нового твердження. Але не можна занадто дробити текст і 
відокремлювати одну фразу від іншої, якщо між ними існує тісний 
зв’язок. 
      

Такі структурні частини дипломної роботи, як ЗМІСТ, ВСТУП, 
ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ 

не мають порядкового номера, тобто, писати 1.ЗМІСТ – неправильно. 
Розділи, підрозділи дипломної роботи слід нумерувати арабськими 

цифрами. Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, після номеру 
розділу крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок 
розділу. 

Підрозділи дипломної роботи повинні мати порядкову нумерацію в 
межах кожного розділу. Номер підрозділу дипломної роботи 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, 
розділених крапкою, наприклад 1.1., 1.2.  

Таким чином, оформлення заголовків може мати вигляд: 
РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ  ОСНОВИ  ФОРМУВАННЯ 

ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1.  Прибуток як економічна категорія. Види прибутку 

 

Розпочинаючи будь-яку справу, підприємець прагне отримати 

певну надбавку до початкового витраченого капіталу, яка виступає як 

прибуток. Виявити цю надбавку (прибуток) можна лише за умови… 
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Під час написання дипломної роботи слід витримувати структуру й 
обсяг її окремих частин (підрозділи, пункти підрозділів не повинні 
бути менше, ніж 5 сторінок). 

Текст дипломної роботи, по необхідності, ілюструється 
таблицями, які розміщуються безпосередньо після посилання на них у 
тексті. Якщо таблиця велика, або не вміщується на сторінці 
безпосередньо після посилання на неї, то вона розміщується на 
наступній сторінці. 

При складанні і оформленні таблиць рекомендується враховувати 
такі вимоги. 

Таблиці в тексті пояснювальної записки мають нумерацію. 
Нумерація таблиць проводиться послідовно арабськими цифрами в 
межах розділу. Наприклад, Таблиця 1.4 – четверта таблиця першого 
розділу.  

Таблиця повинна мати текстовий заголовок, який розміщується 
над таблицею посередині. Заголовок пишеться із великої літери без 
крапки в кінці після слова “Таблиця” і вказівки номера таблиці. Знак 
№ перед цифрами не ставиться. Між номером таблиці і її назвою 
ставиться знак “тире” ( – ). Назва таблиці повинна відображати її 
зміст, бути точною, стислою. 

При перенесенні таблиці на другу сторінку над другими її 
частинами пишуть слова “Продовження табл. 2.1” і повторюють 
“шапку” таблиці. 

При посиланні на таблицю в тексті дипломної роботи потрібно  
писати: …показники руху основних виробничих фондів наведені у 
таблиці 2.2. 

Цифри в графах таблиць розміщуються так, щоб шкали чисел по 
всій графі були точно одні під другими. 

Якщо таблиця складена на основі власних досліджень, то про це 
слід вказати у примітці, якщо ж вона взята із літературних джерел, то 
обов’язково зробити посилання на джерела. 

Допускається розміщувати таблицю уздовж довшої сторони 
аркуша дипломної роботи, але таким чином, щоб читати її можна було 
після повороту аркуша за годинниковою стрілкою.  

У таблиці обов’язково слід показувати одиниці виміру. Якщо всі 
показники мають однакову розмірність, то вони виносяться в 
заголовок. У випадку різної розмірності одиниці виміру надаються 
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окремо в заголовках граф чи строк. Одиниці виміру вказуються в 
скороченому вигляді відповідно до діючих стандартів. 

Таблиця повинна бути повністю заповненою. Якщо цифри чи інші 
дані в будь-якому рядку таблиці не наводяться, то в ньому ставлять 
прочерк. 

Зразок оформлення таблиці: 
 

Таблиця 2.4 – Динаміка виробництва продукції 
приватним підприємством “Світайс”, тис.грн. 

Виробництво 
продукції 

Роки 2012 у 
% до 
2008 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 
Вироби 
хлібобулочні 

1329,5 1381,6 1542,1 1883,9 1956,1 147,1 

Вироби 
хлібобулочні 
здобні 

133,5 167,1 108,7 178,2 184,5 138,2 

Води мінеральні та 
газовані 

155,4 168,3 215,0 295,4 300,4 193,3 

Води з додаванням 
цукру і речовин 
підсолоджувачів 

198,1 222,0 263,8 166,8 178,5 90,1 

Морозиво 78,0 90,9 155,6 187,0 193,0 247,4 

 
 

Кількість ілюстрацій (креслення, рисунки, графіки, схеми, 
діаграми) в дипломній роботі має бути достатньою для пояснення 
тексту, що викладається. 

Ілюстрації в дипломній роботі слід розташовувати в роботі 
безпосередньо після тексту, у якому вони зазначаються вперше, чи на 
наступній сторінці.  

Ілюстрація в дипломній роботі повинна мати назву, яку 
розміщують під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією 
подають пояснюючі дані шрифтом не менше 10 пунктів. Ілюстрація 
позначається словом Рисунок і нумерується в межах розділу, за 
винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації 
складається з номера розділу дипломної роботи й порядкового номера 
ілюстрації через крапку, наприклад: Рисунок 3.2 - другий рисунок 
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третього розділу дипломної роботи. Після номеру ілюстрації 
розміщують її назву,  наприклад:  Рисунок 3.2 - Система оціночних 
показників. 

На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в тексті дипломної 
роботи. При посиланнях на ілюстрації слід писати: ...відповідно до 
рисунку 1.2. 

Якщо ілюстрації, розміщені в дипломній роботі, створені не 
автором, надаючи їх, обов’язково слід вказати джерело їх походження. 

Ілюстрації на аркушах формату, більшого за А4, розміщують серед 
додатків у тому порядку, в якому вони зазначаються в тексті 
дипломної роботи. 

Ілюстрації в дипломній роботі мають бути розташовані так, щоб їх 
було зручно розглядати без повороту роботи або з поворотом за 
годинниковою стрілкою. 

Зразок оформлення ілюстрації: 
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Рисунок 2.7 – Рух робочої сили приватного підприємства 

“Світайс” за 2008-2012 роки 
 

Формули і рівняння в дипломній роботі розташовують 
безпосередньо після тексту, в якому вони подаються, посередині 
сторінки. Вище й нижче кожної формули чи рівняння повинно бути 
залишено не менше одного вільного рядка. 

Формули й рівняння в дипломній роботі слід нумерувати 
порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули чи рівняння 
складається з номера розділу та порядкового номеру формули чи 
рівняння в межах цього розділу дипломної роботи, розділених 
крапкою, наприклад: (4.3) - третя формула четвертого розділу. 
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Номер формули чи рівняння вказують на рівні формули чи 
рівняння в круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять 
до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в 
тій послідовності, в якій їх подано у формулі чи рівнянні. 

Пояснення кожного символу й числового коефіцієнта слід 
надавати з нового рядка. Перша строка пояснень має починатися з 
абзацу словом "де" без двокрапки. 

Для виконання формул рекомендується застосування редактора 
формул Місгоsoft Еquation. 

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок 
допускається тільки на знаках виконаних операцій, причому знак 
операції на початку наступної рядка повторюють. При переносі 
формули чи рівняння на знаку операції "множення" застосовують знак 
«х». 

Формули, що подаються одна за іншою, і не розділені текстом, 
відокремлюють комою. 

При посиланні в тексті на формулу слово “формула” пишеться 
повністю, наприклад: ….відповідно до формули (4.3) …. 

Якщо формули наводяться в теоретичній частині дипломної 
роботи, їх слід використовувати і при аналізі фактичного матеріалу. 

 
Часто в дипломних роботах застосовують перерахування. 
Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною 

позицією перерахування слід ставити малу літеру українського 
алфавіту з дужкою або нумерувати. Наприклад: 

а) споживчий ринок; 
б) ринок організацій. 
Або: 
1) ринок продукції виробничо-технічного призначення; 
2) ринок перепродажів; 
3) ринок державних установ. 
Перерахування першого рівня деталізації в дипломній роботі 

пишуть (друкують) малими літерами з абзацного відступу, другого 
рівня – з відступом щодо місця розташування перерахувань першого 
рівня. 

Оформлення списку використаних джерел починається з нової 
сторінки зі слів СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ посередині  
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рядка великими літерами 14 шрифтом. Відступ від назви до першого 
джерела – 2 рядки.  

Список використаних джерел може бути оформлений за двома 
ознаками: 

1) відповідно до порядку згадування джерела інформації в 
дипломній роботі; 

2)  за абеткою, залежно від першої літери прізвища автора або від 
першої літери назви книги, статті.  

Вся література підрозділяється на дві групи: книги і періодичний 
друк.  

До книг відносяться підручники, монографії, довідники і 
енциклопедії, а до періодичного друку – журнали і газети.  

Книги бувають як "з автором", так і "під редакцією". У списку 
ставитися спочатку прізвище автора, а потім – назва книги. Книги "під 
редакцією" вносяться до списку, починаючи з назви книги. 
Обов'язково має бути вказане видавництво: місто, потім – назва 
видавництва. Якщо це Київ, то пишеться К:, якщо Львів, то – Львів:.  

Статті журналів і газет можуть бути як "з автором", так і "без 
нього". Спочатку вказується прізвище автора, ініціали, а потім – назва 
статті. Якщо стаття не має автора, то пишеться назва статті. В кінці 
має бути вказаний рік випуску даного видання, його номер.  

Зразок оформлення списку використаних джерел наведено в 
додатку Е. 

У тексті дипломної роботи слід обов’язково посилатися на 
літературні джерела із списку використаних джерел. Посилання 
надаються у квадратних дужках, де спочатку вказується порядковий 
номер джерела (без знаку №), потім ставиться кома, пишеться літера 
“с”, після якої ставиться крапка і вказується номер сторінки, на якій в 
даному джерелі надрукована цитата, на яку робиться посилання, або з 
якої запозичена певна інформація. Наприклад: [2, с.5] – другий 
порядковий номер в списку джерел, сторінка 5. 

 
Додатки складаються з особливо громіздких таблиць, ілюстрацій, 

розрахунків. Звичайно, таблиці та ілюстрації можна поміщати 
усередині тексту, але, якщо вони великі, то бажано – в додатках.  

Перед усіма аркушами додатків (після списку використаних 
джерел) в дипломну роботу вкладається аркуш, на якому великими 
літерами жирним шрифтом вказано слово ДОДАТКИ. На цьому 
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аркуші в правому верхньому кутку проставляється його номер – за 
загальною послідовністю аркушів. Цей аркуш є останнім, що 
нумерується арабськими цифрами. 

Додатки теж мають нумерацію, яка ставитися у верхньому правому 
кутку. Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь 
(наприклад,  Додаток А). 

 

У тексті дипломної роботи не дозволяється: 

а) використовувати скорочення слів, окрім встановлених 
правилами української орфографії та відповідними стандартами; 

б) вживати математичні знаки, а також знаки "№" та "%" без цифр; 
в) наводити скорочені позначення фізичних величин, якщо вони 

вживаються без цифр, за винятком їх наведення в таблицях. 
 

Пояснювальну записку дипломної роботи зшивають 
типографським способом за допомогою твердої палітурки. На 
“зшивання” подають аркуші пояснювальної записки, складені у такій 
послідовності: 

 
Титульний аркуш дипломної роботи   (номер сторінки не проставляється) 

Анотація       (номер сторінки не проставляється) 

Титульний аркуш пояснювальної записки     (номер сторінки не проставляється) 

Бланк завдання на дипломну роботу, виданий науковим керівником  
(номер сторінки не проставляється) 

ЗМІСТ           (з’являється нумерація сторінок – 5) 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1 
РОЗДІЛ 2 
РОЗДІЛ 3 
РОЗДІЛ 4 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ         (номер сторінки проставляється лише на заголовному аркуші) 

 
Графічна частина дипломної роботи виконується на аркушах 

креслярського паперу формату А1 стандартного розміру 594х841 мм. 
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У правому нижньому кутку кожного аркуша графічних матеріалів 
дипломної роботи ставиться штамп, в якому заповнюються всі 
необхідні реквізити. 
 
 

5. Захист дипломної роботи 

 
Допуском дипломної роботи до захисту є позитивний відгук на неї 

наукового керівника та рішення випускової кафедри, яке приймається 
на його основі. 

Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні 
Державної іспитової комісії (ДІК) згідно положення про ДІК. Терміни 
роботи ДІК встановлюються у відповідності з навчальним планом та 
графіком навчального процесу, затвердженим ректором університету. 
Державній іспитовій комісії повинні бути представлені дипломна 
робота, рецензія на неї, відгук керівника про роботу студента під час 
дипломування, витяг з залікової книжки з оцінками, які він отримав з 
усіх дисциплін навчального плану за весь період навчання в 
університеті. 

Захист проводиться згідно з графіком, який складається 
випускаючою кафедрою, затверджується ректором університету та 
оголошується за місяць до початку роботи ДІК. Переносити 
встановлені строки захисту не дозволяється. Порядок захисту 
дипломної роботи такий. В день захисту до початку засідання ДІК 
дипломник розміщує на стендах графічний матеріал. Голова ДІК 
оголошує прізвище, ім’я, по-батькові дипломника та тему дипломної 
роботи. Слово надається дипломнику. В своїй доповіді дипломник 
підкреслює актуальність обраної теми, називає мету роботи, дає 
коротку характеристику об’єкту дослідження та розкриває зміст 
дипломної роботи. Головну увагу в доповіді слід приділяти 
результатам здійсненого аналізу діяльності підприємства та 
обґрунтуванню пропозицій. Обов’язковим компонентом доповіді 
повинні бути результати розрахунків економічної ефективності 
пропозицій автора. 

Під час доповіді дипломник повинен користуватися графічним 
матеріалом, що міститься на стендах. 

Тривалість доповіді – 12-15 хвилин. 
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Після закінчення доповіді секретар ДІК оголошує витяг із залікової 
книжки дипломника (співвідношення оцінок) і  зачитує рецензію, 
після чого дипломник дає відповіді на зауваження рецензента. 

Далі члени ДІК, а також присутні на захисті, ставлять дипломнику 
питання. Всі питання спрямовані на з’ясування науково-теоретичного 
та професійного  рівня економічної підготовки дипломника. 

Після закінчення прилюдного захисту проводиться закрите 
засідання ДІК, на якому обговорюються результати захисту та 
висловлюється загальна оцінка роботи дипломника та захисту ним 
дипломної роботи. Після цього голова ДІК прилюдно проголошує 
результати захисту та оголошує про присвоєння кваліфікації. 

Після успішного захисту оригінал дипломної роботи здається в 
архів ВНЗ, а його електронна копія – в архів випускової кафедри, яка 
веде електронну картотеку дипломних робіт. 

 
 

6. Критерії оцінювання дипломної роботи 

 
Рішення Державної іспитової комісії є остаточним і не 

оскаржується. 
Оцінювання дипломної роботи здійснюється за такими критеріями: 

• обґрунтування актуальності теми дипломної роботи; 
• теоретичний рівень роботи; 
• детальність економічного аналізу стану об’єкта 

досліджень з використанням різних методів проведення аналізу; 
• володіння сучасними методиками вирішення 

практичних завдань; 
• узагальнення одержаних у результаті проведених 

досліджень матеріалів і обґрунтування запропонованих 
рекомендацій; 

•  творче мислення і  творчий підхід до вирішення 
виявлених у ході дослідження проблем; 

• вміння грамотно, логічно, обґрунтовано, вільно 
викладати свої міркування. 

 
Основні умови одержання оцінки: 
“Відмінно” –  робота виконана з дотриманням абсолютно усіх 

вимог до такої роботи, носить творчий характер, містить оригінальні 
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розробки, які готові до впровадження; робота оформлена чітко і 
акуратно; відгук і рецензія позитивні; ілюстративний матеріал 
підібраний грамотно, відображає зміст проведених досліджень, 
правильно оформлений і використовується під час доповіді; доповідь 
логічна, стисла, з правильним використанням термінології; відповіді 
на питання членів Державної іспитової комісії правильні і повні. 

“Добре” – тема дипломної роботи розкрита повністю, але деякі 
питання не деталізовані; не повністю використані новітні економічні 
розробки; не всі розроблені пропозиції можуть бути рекомендовані до 
впровадження; відгук чи рецензія мають  незначні зауваження, які  
обґрунтовано пояснюються дипломником;  доповідь логічна, 
проголошена вільно; відповіді на питання членів Державної іспитової 
комісії правильні, але не повні. 

“Задовільно” – тема дипломної роботи розкрита в основному; 
огляд літературних джерел не систематизований і не повний; аналіз не 
достатньо детальний, не використовуються спеціальні методи 
проведення аналізу; розроблені заходи не достатньо обґрунтовані; є 
недоліки в оформленні ілюстративного матеріалу; відгук чи рецензія 
містять серйозні зауваження; доповідь прочитана; не всі відповіді на 
питання членів Державної іспитової комісії правильні. 

“Незадовільно” – тема дипломної роботи розкрита не повністю, не 
витримані основні розділи роботи; відсутній огляд сучасної 
літератури по темі дослідження; аналіз не деталізований, відсутні 
узагальнення; розроблені заходи не придатні до впровадження, не 
обґрунтовані, носять декларативний характер; дипломна робота 
оформлена з помилками; доповідь прочитана за текстом; відповіді на 
питання Членів Державної іспитової комісії не точні і не повні. Робота 
не оправлена у тверду палітурку, написана нерозбірливим почерком. 

Студент, який на захисті дипломної роботи отримує незадовільну 
оцінку, відраховується з навчального закладу. Йому видається довідка 
про прослухані навчальні дисципліни. До повторного захисту 
дипломної роботи він за клопотанням випускової кафедри може бути 
допущений ректором протягом трьох років після закінчення навчання. 
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Додаток А 
Зразок оформлення заяви 

на затвердження теми 
  дипломної роботи  

 

 
Завідувачу кафедри 
економіки підприємства 
НУВГП 
проф. Кушнір Н.Б. 
студентки 5к. 1 гр. 
спеціальності  
7.03050401 “Економіка 
підприємства” 
Журавель Світлани 
Петрівни 
тел. 26 13 18 
091 24 33 444 
 
 

Заява  
 

Прошу затвердити за мною наступну тему дипломної роботи: 
“Економічна ефективність використання основних виробничих фондів 
підприємства та напрямки її підвищення (на прикладі державного 
підприємства “Рокитнівське лісове господарство”, Рівненська обл., 
смт. Рокитне, вул. Незалежності, 42)”  та призначити керівником 
____________________. 

 
5 жовтня 2012 р.                                                підпис 
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Додаток Б 
Зразок оформлення титульної 

 сторінки дипломної роботи  

 
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права 
Кафедра економіки підприємства 

 
 

ДИПЛОМНА  РОБОТА 

на тему: 
“Обгрунтування конкурентних можливостей, стратегії і тактики 

підприємства (на прикладі підприємства ПАТ “Рівненський пивзавод”, 

м. Рівне) ” 

 
“Ground of competition possibilities of  strategy and tactic of  enterprise 

(on an example РAT “Rivnenskiy pivzavod”, s. Rivne) ” 

 

Спеціальність: 7.03050401 “Економіка підприємства” 
 

 
Виконав(ла):  студент(ка) денної(заочної)       

форми навчання                          
Ткач Р.А. 

Науковий керівник:  проф., д.е.н.  
Ковальчук А.П. 

Рецензент:    гол.економіст ПАТ 
“Рівненський пивзавод” 
Мельник О.В. 

                                                                                                                                              
Рекомендовано до захисту 

 
Завідувач кафедри 
економіки підприємства                       
професор, к.е.н.                               ______________                    Н.Б.Кушнір 

підпис 

 

 

 
Рівне - 2013 
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Додаток В 

Зразок оформлення анотації 
 

УДК 333.13 (076.5) 
ББК 65.290-2 
 
 
 

Дипломна робота “Обгрунтування конкурентних можливостей, 
стратегії і тактики підприємства (на прикладі ПАТ “Рівненський 
пивзавод”, м. Рівне)”/ Ткач Р.А. – Рівне: НУВГП, 2013. – 135 с. 

 
 
Дипломна робота присвячена аналізу господарської та 

фінансової діяльності підприємства, на основі якого сформовано 
програму маркетингової діяльності, яка може забезпечити йому 
успішну конкурентну боротьбу на ринку слабоалкогольних  напоїв. 

 
 
 
 
 

Diplom work devoted of analysis of economic and financial 
activity of enterprise which the program of marketing activity is formed on 
the basis of, which can provide him successful competitive activity at the 
market of low alcohol drinks. 

 
 
 

 
 
 
 
 

© Р.А.Ткач, 2013 
© НУВГП, 2013 
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Додаток Д 
Зразок оформлення титульної 

 сторінки пояснювальної записки  
 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права 
Кафедра економіки підприємства 

 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

до дипломної роботи  
 

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” 
 

на тему: “Обгрунтування конкурентних можливостей, стратегії і 

тактики підприємства (на прикладі підприємства ПАТ “Рівненський 

пивзавод”, м. Рівне) ” 

 

“Ground of competition possibilities of  strategy and tactic of  enterprise 

(on an example РAT “Rivnenskiy pivzavod”, s. Rivne) ” 

 
 

 
 
 

Виконав(ла): студент(ка)  
5 курсу групи ЕП-51 
спеціальності 7.03050401  
“Економіка підприємства” 
Ткач Р.А. 

Керівник 
Ковальчук А.П. 

Рецензент 
Мельник О.В. 

 

 
 

 
 

 
Рівне - 2013 
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 Додаток  Е 
Зразки оформлення бібліографічних 

 описів у списку літератури 

Характеристика 
джерела 

Приклад оформлення 

Один автор 

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект 
параметричного білого шуму в неперервних та 
дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. 
— К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. 
2. Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу 
підприємства: маркетингове та логістичне 
забезпечення: Монографія. – Львів: Вид-во Нац. Ун-ту 
“Львівська політехніка”, 2002. – 316 с. 

Два автори 

1. 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 

1. 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. 

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.  
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  
 
(збірка наукових 
праць) 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. 
— 119 с. 
2. Хоронжий А. Соціальний контроль в умовах 
ринкових відносин // Трансформація економічної 
системи в Україні: Зб. наук. праць / За ред. 
З.Г.Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2000. – С. 382-384. 
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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.— 573c.  
2. 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.  

Препринти 

1. 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). 

Словники 
1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. 
Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175 с.  

Атласи 
1. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. 
В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. 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.  

Стандарти 

1. 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.  

Бібліографічні 
показчики 

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації 
кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій 
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вченій раді Львівського державного університету 
фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — 
Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.  

Дисертації 
1. 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. 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.— 20с. 

Частина книги, 
періодичного 
видання 

1. 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.  
2. 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.  

Електронні ресурси 

1. 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.  
2. 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. : www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 
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Додаток Ж 

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ 

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 
студента__________________________________________________________ 
                               (за 100-бальною шкалою) 

Елемент оцінки Критерії 
Кількість 

балів 

Підпис і 
прізвище 

оцінювача 
1 2 3 4 

1.  Змістовні аспекти роботи 

1.1.Актуальність обраної теми 
дослідження та відповідність 
логічної побудови роботи 
поставленим цілям і завданням 

ні – 0 балів 
частково – 3 балів 
так –6 балів  

0 – 3– 6   

1.2. Теоретико-методичний 
рівень роботи 

низький – 0 балів 
середній – 3 балів 
високий – 6 балів 

0 – 3– 6   

1.3. Аналітичний рівень роботи 
низький – 0 балів 
середній – 3 балів 
високий – 6 балів 

0 – 3– 6   

1.4. Рівень розробки та 
обгрунтування запропонованих 
рішень 

низький – 0 балів 
середній – 3 балів 
високий – 6 балів 

0 – 3– 6   

1.5. Ступінь самостійності 
проведення дослідження та 
розвиненість мови викладу 
праці 

низький – 0 балів 
середній – 3 балів 
високий – 6 балів 

0 – 3– 6   

Разом за розділом 1: 
Максимум – 30 

балів 
  

2. Організаційні аспекти роботи 
2.1. Своєчасність виконання 
окремих етапів регламенту 
роботи 

невчасно – 0 балів 
вчасно – 5 балів  

0 – 5   

2.2. Відповідність встановленим 
вимогам щодо подання та 
оформлення роботи (за 
нормоконтролем) 

не відповідає – 0 
балів 
відповідає – 5 балів 

0 – 5   

Разом за розділом 2: 
Максимум – 10 

балів 
  

3. Якість захисту роботи 

3.1. Уміння стисло, послідовно і 
чітко викласти сутність і 
результати дослідження  

ні – 0 балів 
частково – 8 балів 
так – 15 балів  

0 – 8– 15   
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прод. табл. 
1 2 3 4 

3.2. Здатність аргументовано 
захищати свої пропозиції, 
думки, погляди 

ні – 0 балів 
частково – 8 балів 
так – 15 балів  

0 – 8– 15   

3.3. Загальний рівень підготовки 
студента 

низький – 0 балів 
середній – 8 балів 
високий – 15 балів 

0 – 8– 15   

3.4. Якість підготовки 
ілюстративного матеріалу, 
володіння культурою 
презентації 

низький – 0 балів 
середній – 8 балів 
високий – 15 балів 

0 – 8– 15   

Разом за розділом 3: 
Максимум – 60 

балів 
  

Робота в цілому 
Максимум – 100 

балів 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


