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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Дипломні роботи слухачі факультету економіки, менеджменту та 
міжнародного права Інституту післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки Львівського національного 
університету імені Івана Франка виконують на завершальному етапі 
навчання. Мета дипломної роботи – систематизувати, закріпити, 
розширити теоретичні та практичні знання зі спеціальності, 
застосувати їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, 
економічних, виробничих й інших завдань; розвивати навички 
самостійної роботи, опанувати методику дослідження, експерименту, 
пов’язані з темою дипломної роботи. 

Слухач має право обрати тему дипломної роботи, визначену 
деканатом факультету економіки, менеджменту та міжнародного 
права, або запропонувати свою, обґрунтувавши доцільність її 
розробки. 

Керують дипломними роботами професори та доценти 
Львівського національного університету імені Івана Франка . 
Керівників дипломних робіт призначає декан факультету економіки, 
менеджменту та міжнародного права. 

Назва дипломної роботи повинна бути, за змогою, короткою, 
відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової 
проблеми (задачі), зазначати мету дипломного дослідження і його 
завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви варто додати 
невеликий (4-6 слів) підзаголовок. У назві не бажано використовувати 
ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати 
назв, які починаються зі слів „Дослідження питання...”, „Дослідження 
деяких шляхів...”, „Деякі питання...”, „Матеріали до вивчення...”, „До 
питання...”, в яких не відображено суть проблеми.  

Працюючи над дипломною роботою слухач повинен 
обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив 
матеріали або окремі результати.  

У дипломній роботі потрібно стисло, логічно, аргументовано 
викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, 
бездоказових тверджень, тавтології.  

Дипломну роботу треба подавати у вигляді спеціально 
підготовленого рукопису в цупкій палітурці до якого додають відзив 
наукового керівника та зовнішню рецензію. 

У відзиві на дипломну роботу науковий керівник дає оцінку 
проведеного дослідження за такими напрямами: 

- актуальність теми; 
- наукова і практична значимість; 
- відповідність змісту роботи завданню; 
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- якість оформлення роботи; 
- рекомендація до захисту. 
У рецензії критично оцінюють якість проведеного 

дослідження. Рецензент повинен: 
 оцінити актуальність роботи; 
 з’ясувати відповідність змісту роботи темі та завданню; 
 охарактеризувати кожний розділ дипломної роботи; 
 виділити позитивні та негативні сторони проведеного 

дипломного дослідження; 
 сформулювати загальний висновок про можливість захисту 

дипломної роботи на засіданні державної кваліфікаційної 
комісії та визначити оцінку („відмінно”, „добре”, 
„задовільно”, „незадовільно”). 

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні 
державної кваліфікаційної комісії за участю не менше половини її 
складу при обов'язковій присутності голови комісії. 

Результати захисту дипломної роботи визначають оцінками 
„відмінно”, „добре”, „задовільно” і „незадовільно”. 

Результати захисту дипломних робіт оголошують у той самий 
день після оформлення протоколів засідання державної комісії.  

Слухачеві, який захистив дипломну роботу, склав державні 
іспити відповідно до вимог освітньо-професійної програми 
підготовки, рішенням державної комісії присвоюється освітній рівень 
(кваліфікація), видається державний документ про освіту 
(кваліфікацію). 

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених під час 
захисту дипломної роботи, приймається державною кваліфікаційною 
комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною 
більшістю голосів членів  комісії,  які  брали участь у засіданні. При 
однаковій кількості голосів голос голови вирішальний. 

Слухача, який під час захисту дипломної роботи отримав 
незадовільну оцінку, відраховують з вищого навчального закладу і 
йому видають академічну довідку. 

У випадках, коли захист дипломної роботи визнається 
незадовільним, державна кваліфікаційна комісія визначає, чи може 
слухач подати на повторний захист ту саму роботу з 
доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, 
визначену деканом факультету. 

Слухача, який не захистив дипломну роботу, допускають до 
повторного захисту дипломної роботи протягом трьох років після 
закінчення вищого навчального закладу. 
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2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ  
 

Дипломна робота повинна містити:  
 титульний аркуш,  
 аркуш „Пояснювальна записка до дипломної роботи” 

(Додаток Б), 
 завдання на дипломну роботу, 
 зміст,  
 перелік умовних позначень (у разі потреби),  
 вступ,  
 основну частину,  
 висновки,  
 список використаних джерел,  
 додатки. 
Титульний аркуш і завдання на дипломну роботу слухачі 

отримують в деканаті факультету економіки, менеджменту та 
міжнародного права. 

 

2.1. Титульний аркуш дипломної роботи 
Титульний аркуш дипломної роботи (Додаток А) містить:  
 найменування вищого навчального закладу, де виконана 

дипломна робота;  
 прізвище, ім’я, по батькові автора;  
 назву дипломної роботи;  
 шифр і найменування спеціальності;  
 науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові 

наукового керівника; 
 місто і рік. 
 

2.2. Аркуш „Пояснювальна записка до дипломної роботи 
спеціаліста” 
Аркуш „Пояснювальна записка до дипломної роботи 

спеціаліста” (Додаток Б) заповнює слухач. Він містить: 
 найменування вищого навчального закладу, де виконана 

дипломна робота;  
 назву дипломної роботи;  
 прізвище, ініціали автора;  
 прізвище, ініціали керівника; 
 прізвище, ініціали рецензента; 
 місто і рік. 
 

2.3. Завдання на дипломну роботу 
Завдання на дипломну роботу (Додаток В) заповнює науковий 

керівник. 
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2.4. Зміст 
Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, 
підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, 
висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 
використаних джерел та ін.  

 
2.5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, 
скорочень і термінів (у разі потреби) 
Якщо в дипломній роботі використано специфічну 

термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то 
їхній перелік може бути поданий в дипломній роботі у вигляді 
окремого списку, який розташовують перед вступом.  

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за 
абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну 
розшифровку.  

Якщо в дипломній роботі спеціальні терміни, скорочення, 
символи, позначення повторюються менше трьох разів, то перелік не 
складають, а розшифровування наводять у тексті при першому 
згадуванні.  

 
2.6. Вступ 
Розкриває сутність і стан проблеми (задачі) дипломної роботи 

та її значущість, підстави та вихідні дані для розробки теми, 
обґрунтування необхідності проведення дипломного дослідження.  

Далі подають загальну характеристику дипломної роботи в 
рекомендованій нижче послідовності.  

 
Актуальність теми  
Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими 

розв’язаннями проблеми (задачі) обґрунтовують актуальність і 
доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи 
виробництва, особливо на користь України.  

Розкриття актуальності не повинно бути багатослівним. 
Достатньо кількома реченнями висловити головне – сутність 
проблеми або наукового завдання.  

 
Мета і задачі дипломного дослідження 
Формулюють мету роботи і задачі, які треба вирішити для 

досягнення поставленої мети. Не варто формулювати мету як 
„Дослідження...”, „Вивчення...”, тому що ці слова свідчать про засіб 
досягнення мети, а не на саму мету.  
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Методи дослідження 
Подають перелік використаних методів дослідження для 

досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не 
відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, визначаючи, що 
саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу 
пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих 
методів.  

 
2.7. Основна частина 
Основна частина дипломної роботи складається з розділів, 

підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової 
сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати 
передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням 
застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу 
формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі 
наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні 
висновки від другорядних подробиць.  

У розділах основної частини подають: 
 огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;  
 викладення загальної методики й основних методів 

досліджень;  
 експериментальну частину та методику досліджень;  
 відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні 

дослідження;  
 аналіз і узагальнення результатів досліджень. 
У першому розділі дипломної роботи слухач визначає основні 

етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, 
критично розкриваючи роботи попередників, здобувач повинен 
назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити 
своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ 
коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у 
цій галузі. Загальний обсяг огляду літератури не повинен 
перевищувати 20% обсягу основної частини дипломної роботи.  

У другому розділі обґрунтовують вибір напряму досліджень, 
наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, 
розробляють загальну методику проведення дипломного 
дослідження. В теоретичних роботах розкривають методи 
розрахунків, гіпотези, які розглядають.  

У третьому розділі вичерпно викладають результати власних 
досліджень висвітлюючи те нове, що вносять у розробку проблеми. 
Слухач повинен давати оцінку повноти вирішення сформульованих 
задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, 
параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і 
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зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, 
негативні результати, які зумовлюють необхідність припинення 
подальших досліджень.  

Викладення матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, 
чітко визначеній автором. 

 
2.8. Висновки 
Викладають найважливіші наукові та практичні результати, 

одержані в дипломній роботі, які повинні містити формулювання 
розв'язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і 
практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо 
наукового та практичного використання здобутих результатів.  

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. 
Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в 
дипломній роботі наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, 
порівняння з відомими розв'язаннями.  

У висновках треба наголосити на якісних і кількісних 
показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність 
результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.  

 
2.9. Список використаних джерел 
Список використаних джерел варто розміщувати так: у порядку 

появи посилань у тексті (найзручніший для користування і 
рекомендований при написанні дипломних робіт), в алфавітному 
порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному 
порядку.  

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних 
стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну 
інформацію можна одержати з таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 
„Библиографическое описание документа. Общие требования и 
правила составления”, ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. 
Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. 
Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила”.  

 
2.10. Додатки 
До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття дипломної роботи:  
 проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;  
 таблиці допоміжних цифрових даних;  
 протоколи й акти впровадження, розрахунки економічного 

ефекту;  



 

 10 

 інструкції, методики, опис алгоритмів і програм розв’язання 
задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання 
дипломної роботи;  

 ілюстрації допоміжного характеру.  
 
 
3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ  
 
3.1. Загальні вимоги 
Дипломну роботу друкують на одній стороні аркуша білого  

паперу формату А4 (210×297 мм).  
Обсяг основного тексту дипломної роботи повинен становити 

100-110 сторінок. Зазначений вище обсяг дипломних робіт 
розрахований на використання при їх оформленні комп'ютерів з 
використанням шрифтів текстового редактора ^ого розміру 14 з 
полуторним міжрядковим інтервалом.  

Текст дипломної роботи треба друкувати, залишаючи краї таких 
розмірів: лівий – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній 
– не менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм.  

Шрифт друку повинен бути чітким – чорного кольору 
середньої жирності. Щільність тексту дипломної роботи повинна 
бути однаковою.  

Вписувати в текст дипломної роботи окремі іншомовні слова, 
формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, кулькою тільки 
чорного кольору, щільність вписаного тексту повинна бути 
наближеною до щільності основного тексту.  

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати 
формату А4 (треба розрізати), їх включають до загальної нумерації 
сторінок дипломної роботи і розміщують в додатках. Текст основної 
частини дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти 
та підпункти. Заголовки структурних частин дипломної роботи 
„ЗМІСТ”, „ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, „ВСТУП”, 
„РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично 
до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім 
першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не 
ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, та 
розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими 
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в 
підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, 
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ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком заголовка 
пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну 
структурну частину дипломної роботи треба починати з нової 
сторінки. До загального обсягу дипломної роботи не входять 
додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які 
повністю займають площу сторінки. Всі сторінки зазначених 
елементів дипломної роботи підлягають нумерації на загальних 
засадах.  

 
3.2. Нумерація 
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака 
№.  

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який 
включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. На 
титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних 
сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без 
крапки в кінці.  

Такі структурні частини дипломної роботи, як зміст, перелік 
умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не 
мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані 
структурні частини дипломної роботи, нумерують звичайно. Не 
нумерують лише їх, заголовки, тобто не можна друкувати: „І. 
ВСТУП” або „Розділ 6. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять після 
слова „РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового 
рядка друкують заголовок розділу.  

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

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між 
якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, 
наприклад, „1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого 
розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може  не 
мати заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за 
такими самими правилами, як пункти.  

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і 
таблиці треба подавати в дипломній роботі безпосередньо після 
тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації 
і таблиці, які розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, 
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включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або 
креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну 
сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті 
або у додатках. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують 
послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у 
додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і 
порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 
Наприклад, Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер 
ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно 
під ілюстрацією. Якщо в дипломній роботі подано одну ілюстрацію, 
то її нумерують за загальними правилами.  

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 
додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним 
заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її 
номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і 
порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, 
„Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). Якщо в дипломній 
роботі одна таблиця, то її нумерують за загальними правилами. При 
переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово 
„Таблиця” і номер її зазначають один раз праворуч над першою 
частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 
„Продовження табл.” і подають номер таблиці, наприклад, 
„Продовження табл. 1.2”. Формули в дипломній 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 краю аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, 
наприклад, (3.1) (перша формула третього розділу).  

Примітки до тексту і таблиць, в яких подають довідкові та 
пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. 
Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” 
ставлять двокрапку, наприклад,  

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

„Примітка” ставлять крапку.  
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3.3. Ілюстрації 
Ілюструють дипломні роботи, враховуючи загальний задум, за 

ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути 
ілюстрацій випадкових, пов'язаних із другорядними деталями тексту і 
запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших 
тем. Кожна ілюстрація повинна відповідати тексту, а текст – 
ілюстрації. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. Якщо 
треба, то ілюстрації доповнюють пояснювальними даними 
(підрисунковий підпис). Підпис під ілюстрацією звичайно має 
чотири основні елементи:  

найменування графічного сюжету, що позначається скороченим 
словом „Рис. ”;  
порядковий номер ілюстрації, який зазначають без знака номера 
арабськими цифрами;  
тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога 
стислою характеристикою зображеного;  
експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають 
цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи текстом. Треба 
зазначити, що експлікація не замінює загального найменування 
сюжету, а лише пояснює його. 
Основними видами ілюстративного матеріалу в дипломних 

роботах є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, 
діаграма і графік.  

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні 
фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому 
місці, де викладено тему, пов'язану з ілюстрацією, де читачеві треба 
вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих 
дужках „ (рис. 3.1) ” або зворот типу: „... як це видно з рис. 3.1” або 
„... як це показано на рис. 3.1”.  

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення 
(електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації 
виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на 
білому непрозорому папері.  

У дипломній роботі варто використовувати лише штрихові 
ілюстрації й оригінали фотознімків.  

Фотознімки розміром, меншим за формат А4, наклеюють на 
стандартні аркуші білого паперу формату А4.  

 
3.4. Таблиці 
Цифровий матеріал треба оформляти у вигляді таблиць. Кожна 

таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 
друкують симетрично до тексту.  
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Назву і слово „Таблиця” пишуть з великої літери. Назву не 
підкреслюють.  

За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт або підмет 
(позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують 
у боковику, головці, чи в них обох, а не у прографці; логічний 
предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується 
присудок,) – у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен 
заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен 
заголовок рядка в боковику - всіх даних цього рядка. Заголовок 
кожної графи в головці таблиці має бути коротким. Треба уникати 
повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру 
зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих 
заголовків слова, що повторюються. Боковик, як і головка, вимагає 
лаконічності. Повторювані слова також виносять в об'єднувальні 
рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у 
заголовку над ним. У прографці повторювані елементи, які мають 
відношення до всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в 
заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їхні 
класи збігалися; неоднорідні – посередині графи; лапки 
використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під 
одним. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, 
підзаголовки – з маленьких, якщо вони становлять одне речення із 
заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків 
повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами 
рядків до таблиці включати не треба.  

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті 
так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку 
дипломної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. 
Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший 
аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву 
вміщують тільки над її першою частиною.  

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і 
розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо 
рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому 
випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому 
випадку – боковик. Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, 
складається з одного слова, то його можна заміняти лапками; якщо з 
двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють 
словами „Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, 
знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не 
треба. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не 
подають, то в ньому ставлять прочерк. 
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3.5. Формули 
Використовуючи формули, треба дотримуватися певних 

техніко-орфографічних правил. Найбільші, а також довгі та громіздкі 
формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, 
інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і 
всіх нумерованих формул.  

Для економії місця кілька коротких однотипних формул, 
відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під 
одною. Невеликі і нескладні формули, які не мають самостійного 
значення, вписують всередині рядків тексту. Пояснення значень 
символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під 
формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. 
Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з 
нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без 
двокрапки. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними 
рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не 
менше одного вільного рядка.  

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, то його треба 
перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), 
множення (х) і ділення (:). Нумерувати треба лише ті формули, на які 
є посилання у тексті. Інші нумерувати не рекомендуємо.  

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих 
дужках біля правого краю сторінки без крапок від формули до її 
номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять 
у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні 
вміщують на рівні останнього рядка.  

Номер формули-дробу подають на рівні основної 
горизонтальної риски формули. Номер групи формул, розміщених 
на окремих рядках і об'єднаних фігурною дужкою (парантезом), 
ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться всередині 
групи формул і звернене в бік номера. Загальне правило пунктуації в 
тексті з формулами таке: формула входить до речення як його 
рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними 
розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапку 
перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами 
пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього 
вимагає побудова тексту, що передує формулі.  

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за 
одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з 
комою безпосередньо за формулою до її номера. Розділові знаки між 
формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких 
громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна 
розділові знаки не ставити.  
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3.6. Загальні правила цитування та посилання на 
використані джерела 
Виконуючи дипломну роботу, слухач повинен давати 

посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводять 
у дипломній роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються 
проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена дипломна 
робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і 
перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають 
потрібну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, 
мову тексту, обсяг.  

Посилатися треба на останні видання публікацій. На давніші 
видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є 
матеріал, який не включено до останнього видання. Якщо 
використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, 
інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні точно 
зазначають номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, 
на яке дано посилання в дипломній роботі. Посилання в тексті 
дипломної роботи на джерела потрібно зазначати порядковим 
номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними 
дужками, наприклад, „... у працях [1-7]...”.  

Якщо в тексті дипломної роботи треба зробити посилання на 
складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, то 
можна наводити посилання у виносках, номер посилання має 
відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.  

Приклад 1. 
Цитата в тексті: „... частка валових премій з усіх видів 

страхування, належна першим трьом страховикам, у 2006 році 
складала 11,8%”[27, с. 98]. 

Відповідний опис у списку використаних джерел: 
27. Плиса В.Й. Страхування : підручник. / В.Й. Плиса. – Київ: 

Каравела, 2010. – 472 с.  
Приклад 2. 
Цитата в тексті: „... частка валових премій з усіх видів 

страхування, належна першим трьом страховикам, у 2006 році 
складала 11,8%”17. 

Відповідне подання виноски:  
17 Плиса В.Й. Страхування : підручник. / В.Й. Плиса. – Київ: 

Каравела, 2010. – С. 98. 
Відповідний опис у списку використаних джерел: 
27. Плиса В.Й. Страхування : підручник. / В.Й. Плиса. – Київ: 

Каравела, 2010. – 472 с. 
Посилання на ілюстрації дипломної роботи подають 

порядковим номером ілюстрації, наприклад, „рис. 1.2”  
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Посилання на формули дипломної роботи подають порядковим 
номером формули в дужках, наприклад, „...у формулі (2.1) ”.  

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в 
тексті. Слово „таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад, „... в 
табл. 1.2”.  

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба 
подавати скорочено слово „дивись”, наприклад, „див. табл. 1.3”.  

Для підтвердження власних аргументів посиланням на 
авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого 
друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає 
точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення 
наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.  

Загальні вимоги до цитування такі:  
а) текст цитати починається і закінчується лапками, наводиться в 

тій граматичній формі, в якій поданий у джерелі, зі збереженням 
особливостей авторського написання. Наукові терміни, 
запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за 
винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках 
використовується вираз „так званий”;  

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 
авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, 
речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення 
авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться 
у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо 
перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він 
не зберігається;  

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на 
джерело;  

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших 
авторів своїми словами), що значно економить текст, треба бути 
гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо 
оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на 
джерело;  

д) якщо потрібно виявити ставлення автора дипломної роботи 
до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у 
круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання;  

е) якщо автор дипломної роботи, наводячи цитату, виділяє в ній 
деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, 
який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і наводяться 
ініціали автора дипломної роботи, а весь текст застереження 
вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив 
наш. – М.Х.), (підкреслено мною. – М.Х.), (розрядка моя. – М.Х.). 
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3.7. Оформлення списку використаних джерел 
Список використаних джерел – елемент бібліографічного 

апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і 
розміщується після висновків. Бібліографічний опис складають 
безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і 
бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких 
елементів, скорочення назв. Завдяки цьому можна уникнути 
повторних перевірок, вставок пропущених відомостей. Відомості про 
джерела, включені до списку, треба давати відповідно до вимог 
державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.  

 
3.8. Додатки 
Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на 

наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), 
розташовуючи у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи. 
Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дипломної 
роботи, то кожний такий додаток повинен починатися з нової 
сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований 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 треба позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, 
наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як 
додаток А.  

Оформлюючи додатки окремою частиною (книгою) на 
титульному аркуші під назвою дипломної роботи друкують великими 
літерами слово „ДОДАТКИ”.  

Текст кожного додатка в разі потреби може бути поділений на 
розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У 
цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка 
(літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – 
перший підрозділ третього розділу додатка В. Ілюстрації, таблиці і 
формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного 
додатка, наприклад, рис. Д. 1.2 – другий рисунок першого розділу 
додатка Д); формула (А. 1) – перша формула додатка А.  
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 

 

Факультет економіки, менеджменту та міжнародного права 

 

 

 

 

 

Іваненко Іванна Іванівна 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ  

ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 

Дипломна робота 

 

Спеціальність 7.03050801 – „Фінанси і кредит” 

 

 

 

 

Науковий керівник 

Петренко Петро Петрович 

доктор економічних наук, професор 

 

 

 

 

 

Львів  

2014 
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Додаток Б 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 

Факультет економіки, менеджменту та міжнародного права 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Пояснювальна записка 
до дипломної роботи спеціаліста 

 

на тему: „Організаційно-економічний механізм антикризового 
управління фінансовою стійкістю підприємства”   

 
 

 

 

 

 

 

Виконав: слухач 3 курсу, групи ФЕФ - 31 

спеціальності 7.03050801 – „Фінанси і кредит” 

Іваненко І. І. 
(прізвище та ініціали) 

 

Керівник Петренко П. П. 
 (прізвище та ініціали) 

 

Рецензент Василенко В. В. 
 (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2014 р. 
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Додаток В 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

назва вищого навчального закладу 
 

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 
 

Факультет економіки, менеджменту та міжнародного права 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» 

Спеціальність 7.03050801 –  „Фінанси і кредит” 
 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
 Декан  /проф. Плиса В.Й./ 
   

“____” ________________ 20   р. 
 

З А В Д А Н Н Я 
на дипломну роботу 

Іваненко Іванна Іванівна 
прізвище, ім’я, по батькові слухача 

 

1. Тема дипломної роботи  Організаційно-економічний механізм антикризового 
управління фінансовою стійкістю підприємства  

 
керівник роботи Петренко Петро Петрович, доктор економічних наук, професор 

 (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
 

затверджені Радою Інституту від 3 січня 2014 року, протокол № 3. 
 

2. Строк подання слухачем роботи 28 квітня 2014 року 
 

3. Вихідні дані до роботи 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність” від 16 липня 1999 р. № 966-XIV // Галицькі контракти. – 1999. - № 36. 
2. Плиса В.Й. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в  
економіці України: монографія. ) / В.Й. Плиса, І.І. Приймак. – Львів: Видавництво 
ННВК „АТБ”, 2009. – 142 с. 
3. Плиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства.  
/ В.Й. Плиса. //Фінанси України. – 1999. – №11. – С.36–41. 

 

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань для розробки)  

Вступ 
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи організації антикризового управління 
фінансовою стійкістю підприємства. 
Розділ 2. Аналітичне й інформаційне забезпечення механізму антикризового  
управління фінансовою стійкістю підприємства. 
Розділ 3. Управління фінансовою стійкістю підприємств в умовах адаптації  
підприємств до ринкових умов господарювання. 
Висновки 

 

5. Перелік графічного матеріалу  Таблиці, рисунки, діаграми 
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(зворотний бік) 
6. Консультанти по роботі з зазначенням розділів, які належать до них 

Розділ Консультант 

Підпис, дата 

завдання видав 
завдання 

прийняв 

1. Проф. Петренко П.П. Петренко Іваненко 

2. Проф. Петренко П.П. Петренко Іваненко 

3. Проф. Петренко П.П. Петренко Іваненко 

    

    
 

7. Дата видачі завдання 7 лютого 2014 року 
 

Керівник ________Петренко _________________ 
підпис 

 

Завдання прийняв до виконання _________Іваненко_________________ 
                                                                 підпис 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Номер 

за пор. 

Найменування етапів  

дипломної роботи 

Терміни виконання 

етапів дипломної 

роботи 

Примітка 

підпис 

1. Перший розділ 18.02.2014р. Петренко 

2. Другий розділ 25.02.2014р. Петренко 

3. Третій розділ 11.03.2014р. Петренко 

4. Підготовка вступу та висновків 18.04.2014р. Петренко 

5. Подання дипломної роботи в деканат 28.04.2014р.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Слухач-дипломник ____________Іваненко _____________ 
                                                     підпис 

 

Керівник дипломної роботи ________Петренко________________ 
                                                    підпис 
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Додаток Д 
 

Приклади оформлення бібліографічного опису  
у списку використаних джерел, який подають у дипломній роботі 

 

Характеристика 
джерела 

Приклад оформлення бібліографічного опису  
у списку використаних джерел 

Монографія 
(один автор) 

Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків : 
монографія. / М.С Клапків. – Тернопіль: Економічна 
думка, Карт-бланш, 2002. – 570 c. 

Монографія  

(два автори) 
Плиса В.Й. Державне регулювання фондового ринку в 
Україні : монографія. / В.Й. Плиса, Н.В. Блага. – Львів: 
Видавництво ННВК „АТБ”, 2007. – 168 с. 

Монографія  

(три автори) 
Організація управління аграрною економікою: 
монографія. / М.Ф. Кропивко, В.П. Немчук, В.В. Россоха; 
За ред. М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 420 с. 

Підручник  

(один автор) 
Плиса В.Й. Страхування : підручник. / В.Й. Плиса. – 
Київ: Каравела, 2010. – 472 с. 

Підручник  

(два автори) 
Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : підручник. 
/ В.Й. Плиса, З.П. Плиса.– Львів: Видавництво ННВК 
„АТБ”, 2013. – 420 с. 

Репецький В.М. Міжнародне гуманітарне право : 
підручник / В.М. Репецький, В.М. Лисик.  – К.: Знання, 
2007. – 467 с. 

Підручник  

(три автори) 
Мальська М.П. Корпоративне управління: теорія і 
практика : підручник / М.П. Мальська, Ю.С. Занько, 
Н.Л. Мандюк. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 
359 с. 

Навчальний 
посібник  
(один автор) 

Плиса В.Й. Cтрахування : навч. посібник. [Друге 
видання]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2008. – 392 с. 

Навчальний 
посібник  

(два автори) 

Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посібник. [Друге 
видання]. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – Київ: Каравела, 
2011. – 520 с. 

Навчальний 
посібник  

(три автори) 

Микієвич М.М. Європейське право навколишнього 
середовища : навч. посібник. / М.М. Микієвич, 
Н.І. Андрусевич, Т.О. Будякова – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, Благодійний фонд „ЕКОПРАВО-ЛЬВІВ”, 2004. 
– 256 с. 
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Закінчення додатка Д 
 

Характеристика 
джерела 

Приклад оформлення бібліографічного опису  
у списку використаних джерел 

Стаття у журналі 
(один автор) 

Плиса В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості 
підприємства. / В.Й. Плиса. // Фінанси України. – 2001. – 
№ 1. – С. 67–72. 

Стаття у журналі 
(два автори) 

Плиса В.Й. Схеми балансових конструкцій: балансові 
теорії і міжнародна практика. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. 
// Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 
Вип. 41. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 492-
500. 

Автореферат 
дисертації 

Ріль З.П. Організаційно-економічний механізм логістич-
ного управління матеріальними потоками в умовах 
перехідної економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 
08.02.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. 
– Л., 2000. – 19 с. 

Конституція 
України 

Конституція України. – [Електронний ресурс]: Верховна 
Рада України. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/. 

Закони України Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні”.– [Електронний ресурс]: Верховна Рада 
України. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14/. 

Нормативні 
документи 

Порядок ліквідації філій страховиків-нерезидентів. 
(Затверджено розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України 07.12.2006 
N 6504. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
9 січня 2007 р. за N 1/13268) – [Електронний ресурс]: 
Верховна Рада України. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0001-07. 
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