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1. Основні вимоги до дипломних робіт 

 Курсові, бакалаврська або маґістерська роботи є важливими видами 
самостійної роботи студентів. У процесі їх написання під керівництвом 
професорів та доцентів кафедри студенти опановують методи та набувають 
вміння проведення наукового дослідження. 
 Успішне проведення наукового дослідження та написання курсових та 
дипломних (бакалаврських, маґістерських)  робіт залежить від багатьох 
чинників, серед яких найважливішим є чітка уява про основні вимоги, що 
ставляться до них. Ці вимоги стосуються насамперед наукового рівня робіт, 
її змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також їх оформлення. 
 Теми дипломних (бакалаврських, маґістерських) робіт пропонуються 
студентам відповідно до наукової тематики кафедри, з урахуванням 
наукових зацікавлень студентів. Передбачається, що студент до третього 
курсу, коли потрібно писати першу курсову роботу, вже займається науко-
вою роботою – бере участь у науковому гуртку кафедри, готує доповіді на 
студентські наукові конференції тощо – і має власні наукові інтереси. 
Бажано, що б проблеми, розглянуті в курсових роботах переросли у 
дипломну, а у майбутньому, можливо, і у кандидатську дисертацію.  
 Дипломною роботою студент завершує свою навчальну та наукову 
підготовку в університеті. Вона повинна засвідчити професійну зрілість 
випускника, виявити його загальнонаукову, загальноекономічну та 
спеціальну підготовку, вміння застосовувати здобуті в університеті знання 
для розв’язання конкретних наукових та практичних завдань.  
 Студент дипломною роботою показує, як він опанував сучасні методи 
наукового дослідження, як вміє коректно використовувати статистичні та 
математичні методи для аналізу економічних проблем, як навчився робити 
власні узагальнення та висновки, працювати з літературою. 
 Оцінюючи бакалаврські і маґістерські роботи, комісія враховує не лише 
якість самого наукового дослідження, його наукову новизну, вміння 
захистити сформульвані положення та висновки, а і його оформлення. 
 Невідповідність в оформленні дипломної (бакалаврської, маґістерської) 
роботи державним стандартам і встановленим вимогам може суттєво 
вплинути на остаточну оцінку роботи, а через значні відхилення робота 
може бути взагалі недопущена до захисту. Тому оформленню роботи 
повинна бути приділена особлива увага. Дотримання студентом усіх вимог 
до оформлення курсової роботи сприяє вихованню в нього належного 
стилю роботи, виховує вимогливість до себе, прищеплює певні навики до 
ведення наукового дослідження, що буде йому корисним у роботі над 
дипломною (бакалаврською, маґістерською) роботою і дисертацією. 
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 1 .1 .  Загальні  зауваження .  Студент, який виконує дипломну 
(бакалаврську, маґістерську) роботу, повинен насамперед ознайомитись з 
вимогами до таких досліджень. Оскільки курсові та дипломні роботи 
повинні мати ознаки наукового дослідження, то, звичайно, особлива увага в 
них звертається на глибоке теоретичне висвітлення проблеми як у цілому, 
так і окремих її складових. 
 Написання дипломної (бакалаврської, маґістерської) роботи починається 
з визначення та висвітлення основного питання кожного розділу. Виклад 
змісту  кожного питання повинен бути доказовим, науково арґументованим 
і поясненим (а не описовим і декларативним!). Теоретичні положення та 
висновки повинні грунтуватись на конкретних матеріалах реальної 
дійсності, факти і приклади повинні бути не випадковими, а типовими. 
 Дослідження міжнародних економічних зв’язків, проблем сучасної 
світової економіки не є простим, а аналіз економічних явищ та законів часто 
потребує їх розгляду в історичному контексті. Проте це зовсім не означає, 
що опис історії виникнення та форм вияву цих економічних явищ та законів 
є обов’язковим. Важливо, щоб матеріал курсової або дипломної роботи був 
чітко висвітлений та логічно викладений. 
 Матеріал бакалаврської, маґістерської роботи може бути вичерпним, а 
зміст правильно розкритим якщо студент попередньо вивчив наукові праці 
українських та зарубіжних учених з проблеми, ознайомлений з чинним 
економічним та зовнішньоекономічним законодавством України, зібрав та 
проаналізував статистичні дані, опубліковані в статистичних довідниках та 
в мережі Internet тощо. 
 Вміння письмово теоретично обґрунтовано подати матеріал свідчить про 
сформованість знань студента, їх систематизацію та свідоме засвоєння. 
Опанувавши методами наукового дослідження, студент може самостійно, 
логічно, послідовно, відповідно до зазначеної мети письмово розкрити 
питання щодо плану вибраної теми. Курсова та дипломна (бакалаврська, 
маґістерська) робота повинна бути написана гарною літературною мовою, 
без зловживань, транслітерованими з чужих мов, науковими термінами. 
Слід пам’ятати, що в науковій термінології немає синонімів – інше слово 
має інше значення.  
 1 .2 .  Вимоги  до  самостійно сті .  Основною вимогою, яку ставлять 
перед студентами, які працюють над курсовими та дипломними 
(бакалаврськими, маґістерськими) роботами, є самостійне і творче їх 
виконання. Інколи можна спостерігати, що зловживають студенти цитатами, 
запозиченими із статей, монографій, підручників та з мережі Internet, тільки 
сполучені окремими власними фразами. Звичайно, що така робота не може 
бути позитивно оціненою. 
 Варто нагадати, що кожна надрукована на папері (компакт-диску чи 
інших носіях) або у всесвітній комп’ютерній мережі думка має власника, а її 
несанкціоноване використання є крадіжкою чужої інтелектуальної 
власності, за що передбачене покарання. Тому варто бути надзвичайно 
уважними, цитуючи українські публікацій, викладаючи зміст чужоземних 
оригіналів, використовуючи інформацію з CD та Internet’у. Курсова робота, 
в якій буде виявлено ознаки плагіату знімається з розгляду, а її авторові 
виставляється оцінка "незадовільно". Студент пише нову курсову роботу на 
іншу тему. Дипломна робота з ознаками плагіату рішенням Державної 
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екзаменаційної комісії також знімається з розгляду, виставляється 
незадовільна оцінка, а захист нової (написаної на іншу тему) дипломної 
роботи можливий не швидше, ніж через рік. Для порівняння – якщо плагіат 
виявляється в дисертації, то її автор позбавляється права будь-коли у 
майбутньому (!) захищати дисертацію (а якщо дисертація захищена – 
позбавляється здобутого наукового ступеня і права його здобути знову). 
 
 

2. Планування роботи 
 
 Планування  роботи .  Підготовка дипломної роботи потребує 
виділення її певних етапів та визначення конкретних завдань, які необхідно 
розв’язати на кожному із них. Планування передбачає розподіл, часу для 
написання роботи, дотримання визначених термінів та обсягів. Для 
виконання дипломної роботи слід виділити щонайменше шість етапів: 
(1) вибір та затвердження теми; (2) пошуки та вивчення літератури; 
(3) складання та погодження з науковим керівником плану курсової або 
дипломної роботи; (4) підбір та опрацювання фактичного та статистичного 
матеріалу; (5) написання роботи; (6) захист роботи. 
 2 .1 .  Вибір  теми.  Теми дипломної роботи студенти обирають 
самостійно із запропонованого кафедрою переліку. Теми, які пропонує 
кафедра, переважно не збігаються із темами, які є у навчальній літературі. 
Такий підхід зорієнтований на стимулювання самостійного творчого науко-
вого дослідження. До остаточного закріплення студентів за конкретними 
темами кафедра допускає зустрічні пропозиції студентів про внесення до 
тематики додаткових тем. 
 2 .2 .  Пошуки та  вивчення  л ітератури.  Робота над курсовою чи 
дипломною роботою розпочинається з відділу каталогів та залу періодики. 
Студентів обслуговують такі бібліотеки: факультету міжнародних відносин, 
Наукова бібліотека Львівського університету (вул.Драгоманова, 5) та 
Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України 
(вул.Стефаника, 2) лише, якщо є відповідне персональне клопотання від 
Університету. 
 Найповнішу інформацію про економічну літературу видану в Україні 
можна отримати в Internet’і на сторінці <http://www.nbuv. gov.ua> 
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 
 Підбираючи літературу для дослідження, варто переглянути нові числа 
українських економічних часописів, таких як “Бібліотека банкіра”, 
“Бізнес: законодавство та практика”, “Вісник Національного банку 
України”, “Галицькі контракти”, “Діловий вісник”, “Економіка України”, 
“Економіка. Фінанси. Право”, “Економічний часопис”, “Економіка АПК”, 
“Економіст”, “Зовнішньоекономічний кур'єр”, “Моніторинг інвестиційної 
діяльності в Україні”, “Нормативні акти з фінансів, податків, 
страхування та бухгалтерського обліку”, “Огляд цін українського та 
світового товарних ринків”, “Платіжний баланс України”, “Податки”, 
“Регіональна економіка”, “Соціальний захист”, “Статистика України”, 
“Україна: аспекти праці”, “Україна–Бізнес”, “Український промисловець”, 
“Фінанси України”, “Фінансові послуги”, “Цінні папери України” тощо. 
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 Матеріали науково-аналітичного журналу “Економічний часопис”, 
починаючи з №8 за 1998 р. публікуються також на сторінці 
<http://www.harvard.kiev.ua/ist/>, “Квартальні передбачення” – на сторінці 
<http://www.icps.kiev.ua/qp.htm>, ориґінальна англомовна версія двомі-
сячника “Transition”, присвяченого країнам з перехідною економікою на 
сторінці <http://www.worldbank.org/html/prddr/ trans/WEB/trans>, журнал 
“Business Central Europa” – на сторінці <http://www.bcemag.com/>. В Україні 
публікуються і електронні видання, такі як щоденний “Eastern Economist 
Daily”, що виходить з квітня 1995 р. та тижневик “Eastern Economist 
Weekly” – <http://www.brama.com/eastern-economist/index.html>. 
 У Науковій бібліотеці (вул.Драгоманова, 5) працює зал американської 
наукової періодики, де можна переглянути такі економічні журнали: 
“Economic Activity”, “Cambridge Journal of Economics”, “The Journal of 
Economic Perspectives”, “Economic Development and Cultural Change”, “The 
American Economic Review”, “Econometrica”, “Economic Reform Today”, 
“The Journal of Industrial Economics”, “The Quarterly Journal of Economics”, 
“Journal of Labor Economics”, “The Journal of Business”, “Harvard Business 
Review”, “Journal of Economic Literature”, “Journal of Money”, “Credit and 
Banking”, “Economic Journal”, “Journal of Common Market Studies”, “The 
Economic History Review”, “Journal of Economics and Business”, “The 
American Journal of Economics and Sociology”, “Journal of Economics & 
Management Strategy”, “The Journal of Law and Economics”, “International 
Journal of Urban and Regional Research” та “Journal of Political Economy”.  
 Англомовна періодика частково доступна і в Internet’i. Проект “WebEc” 
дає доступ до сотень назв періодики за адресою 
<http://netec.wustl.edu/WebEc/journals.html>. Доступ до матеріалів є різним – 
від змісту та резюме статей – до повних текстів. Тут можна відшукати 
журнал за шифром  JEL або за номером ISSN. На цій сторінці можна 
ознайомитись, зокрема, з такими відомими журналами, як “Applied 
Economics”, “Applied Economics Letters”, “Atlantic Economic Journal”, 
“Australian Economic Papers”, “Australian Economic Review”, “Cambridge 
Journal of Economics”, “China Economic Review”, “Communist Economies and 
Economic Transformation”, “Comparative Economic Studies”, “Econometrics 
Journal”, “Economia Politica Rivista di Teoria e Analisi”, “European Economic 
Review”, “IMF Staff Papers”, “International Economic Review”, “Japanese 
Economic Review”, “Journal of Comparative Economics”, “Journal of 
Economics”, “Konjunkturpolitik – Applied Economics Quarterly”, “NBER 
Macroeconomics Annual”, “OECD Economic Studies”, “Oxford Economic 
Papers”, “Post-Communist Economies”, “Quarterly Journal of Economics”, 
“Review of Economic Studies”, “Scandinavian Journal of Economics”, 
“Ukrainian Economic Review”, “Weltwirtschaftliches Archiv – Review of World 
Economics”, “World Economy” та ін. 
 2 .3 .  Складання  плану р оботи .  Після ознайомлення з літературою 
студент вже має сформовану думку про напрям свого дослідження і готовий 
до складання плану дослідження.  
 Дипломна (бакалаврська, маґістерська) робота обов’язково має складний 
план, який включає вступ, 3–4 розділи, які поділяються на кілька 
параграфів, висновки, список використаних джерел та, за потреби, додатки: 
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     План 

    Вступ   
Розділ 1. Назва першого розділу  

    1.1. Назва першого параграфа  1-го розділу 
    1.2. Назва другого параграфа  
    1.3. Назва третього параграфа  

Розділ 2. Назва другого розділу  
    2.1. Назва першого параграфа  2-го розділу 
    2.2. Назва другого параграфа  
    2.3. Назва третього параграфа  

Розділ 3. Назва третього розділу  
    3.1. Назва першого параграфа  3-го розділу 
    3.2. Назва другого параграфа  
    3.3. Назва третього параграфа  

    Висновки 
    Список використаних джерел  
    Додатки   

 
 План бакалаврської, маґістерської роботи обов’язково повинен бути 
погоджений з науковим керівником ще до початку роботи над її текстом. 
 2.4. Обсяг дипломних робіт та основні вимоги до їх 
друкування. Дипломну роботу набирають на комп'ютері через 1,5 
інтервала (29-30 рядків на сторінці) і друкують на принтері  з одного боку 
аркуша білого паперу формату А4 (210297 мм). Мінімальна висота шрифту 
1,8 мм. Можна також використовувати для таблиць та ілюстрацій папір 
формату А3.  
 Обсяг бакалаврської та маґістерської – 80 сторінок (120 000 знаків = 3 
авт. аркуші). Обсяг може відхилятись в межах не більше ±30%. В 
облікований обсяг роботи не включають список використаних джерел та 
додатки. 
 Друкуючи роботу, залишають поля: ліве – 30 мм, праве – не менше 15 
мм, верхнє – 25 мм (до тексту, а до колонтитулу, тобто номера сторінки – 15 
мм) і нижнє – 20 мм.  
 Ілюстративні матеріали повинні відповідати форматові А4, їх включають 
до загальної нумерації сторінок роботи і розміщують, як звичайно, у 
додатках.  
 Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, 
підрозділи, пункти та підпункти. Кожну структурну частину роботи 
починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин 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. В кінці заголовка крапки не ставлять. Якщо 
заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 
Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 
абзацного відступу в  р о з р я д ц і   в підбір до тексту. В кінці заголовка, 
надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Після заголовка (за 
винятком заголовка пункту) та текстом пропускають один рядок. 
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 2.5. Нумерація.  Сторінки, розділи, параграфи, пункти, рисунки, 
таблиці, формули нумерують арабськими цифрами без знака №.  
 Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 
загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не 
ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому 
куті сторінки без крапки у кінці. Зміст, перелік умовних позначень, вступ, 
висновки, список використаних джерел не нумерують.  
 Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапки не 
ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.  
 Параграфи нумерують у межах кожного розділу. Номер параграфа 
складається з номера розділу і порядкового номера параграфа, між якими 
ставлять крапку. Значок параграфа (¤) в дипломних роботах не 
використовують. В кінці номера параграфа повинна стояти крапка, 
наприклад: "2.3." (третій параграф другого розділу). Потім у тому ж рядку 
йде заголовок параграфа.  
 В окремих випадках у дипломних (бакалаврських, маґістерських) 
роботах параграфи можуть бути поділені на пункти. Пункти нумерують у 
межах кожного параграфа. Номер пункту складається з порядкових номерів 
розділу, параграфа, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера 
повинна стояти крапка, наприклад: "1.3.2." (другий пункт третього 
параграфа першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. 
Пункти не відображаються у плані дипломної роботи. 
 2.6. Порядок посилань на  джерела .  Посилання в тексті дають у 
квадратних дужках [ ]. Посилаються на джерело та сторінку (крім газетних 
статей і випадків, коли посилаються на джерело в цілому). Наприклад: 

 “Тіньовий сектор економіки України у 1999 році складав 47% [4, с.117] 

“Мікроекономічні наслідки девальваційного шоку для України 
розглянуті у працях С.Боринця та М.Павловського [1; 5, с.114-165]”. 

 “Проблеми сучасних міжнародних відносин розглядаються у працях [1, 
2, 7]”. 

“Проблеми сучасних міжнародних відносин розглядаються у працях [1–
7]”. 

Цифри в [ ] відповідають порядковому номеру джерела у списку 
використаних джерел: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово–валютних відносин (націо-
нальний і міжнародний аспекти). – К.: Педагогіка, 1997. – 160 с. 

2. Державне регулювання економіки / За ред. Михасюка І.Р. – Львів: 
Українські технології, 1999. – 640 с.  

3. Заставний Ф. Населення України // Голос України.– 2001, 30 травня. 
4. Корягина Т. Теневая экономика в СССР // Вопросы экономики. – 1990. – 

№3. – С.117.  
5. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: Навч. посібник. – 

К.: Знання, 2007. – 335 с. 
6. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: Історія і 

сучасність. – К.: Знання, 2007. – 670 с.  
7. Varoli J. Economic Reform Casts a Long Shadow in Russia // Transitition. – 

1997. – Vol.3, No.5. – P.6–10. 
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 2 .7 .  Підб ір ,  опрацювання  фактичного  та  ста тистичного  
матер іалу.  Дослідження з міжнародних економічних відносин потребує 
зусиль для збору фактичного та статистичного матеріалу та його 
необхідного опрацювання. Це стосується насамперед статистики, що 
публікується в різних країнах. Дані повинні наводитись в однакових 
одиницях виміру: абсолютних (млн.грн, тис.дол.США, т, м, шт.) або 
відносних (%). Допускаються лише загальноприйняті скорочення (тобто 
занесені до "Словника української мови"). Символи, які використовуються в 
англомовних джерелах ($, £, ¢, ¥, #, &, @), повинні бути наведені відповідно 
до українських норм. Помилки, які найчастіше трапляються в студентських 
роботах: 

Помилка: Повинно бути: 

$ 100,000.00 100 000 дол. США;  100 тис.дол США 
120,000 грн. 120 тис.грн 
1,249.50 1249,50 
120$ 120 дол. США 
10@$125.50 10 прим. по 125,50 дол. США 
#124 №124 
  

 2 .8 .  Палітурка .  Курсові та дипломні роботи повинні мати палітурки. 
Бакалаврські та маґістерські роботи опалітурюють лише у тверду 
коленкорову оправу. 
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3. Оформлення основних елементів тексту 
 

 Структура курсової, дипломної чи дисертаційної роботи включає такі 
основні елементи: (1) титульний аркуш, (2) зміст, (3) за необхідності – 
перелік умовних позначень, (4) вступ, (5) основну частину, (6) висновки, 
(7) список використаних джерел і, за потреби, (8) додатки. 
 3 .1 .  Титульний аркуш.  Він є основним елементом будь-якої 
наукової роботи – курсової, дипломної чи дисертаційної. З титульного 
аркуша починається нумерація сторінок, хоча номер сторінки на ньому не 
проставляється. 
 Дані, які подають на титульному аркуші дипломних робіт, визначені 
державним стандартом. Дотримання державних стандартів є обов’язковим.  
 Завдання  на  дипломну роботу  підписує завідувач кафедри, 
науковий керівник та консультант з іноземної мови і повинно бути підшите 
після титульного аркуша. Завдання не є частиною дипломної роботи і тому 
до загальної нумерації сторінок не входить і у змісті не згадується. Завдання 
видає завідувач кафедри у січні. 
 3 .2 .  Зміст .  Він відповідає планові роботи, про який йшлося вище. 
Єдиною відмінністю є зазначення номерів сторінок. Вказується лише номер 
початкової сторінки пункту плану. Наприклад: 

                         ЗМІСТ 

    Вступ ..........................................................................  3 
Розділ 1. Назва першого розділу  ................................... 5 
    1.1. Назва першого параграфа  1-го розділу .......   5 
    1.2. Назва другого параграфа ............................    15  
    1.3. Назва третього параграфа  ...........................    24 
Розділ 2. Назва другого розділу ..................................... 35  
    2.1. Назва першого параграфа  2-го розділу .......  35 
    2.2. Назва другого параграфа ............................    44 
    2.3. Назва третього параграфа  ...........................   53 
Розділ 3. Назва третього розділу  ................................. 65 
    3.1. Назва першого параграфа  3-го розділу .......  65 
    3.2. Назва другого параграфа ............................   76 
    3.3. Назва третього параграфа  ...........................   85 
    Висновки ....................................................................  95 
    Список використаних джерел .................................. 98 
    Додатки ...................................................................... 104 

 
Якщо до роботи додається перелік умовних позначень, то він 
розташовується перед вступом і відображається у змісті. 
 3 .3 .  Перелік  умовних позначень.  Якщо у роботі використано 
понад п’ять умовних позначень (абревіатур, символів, скорочень, які не є 
загальноприйнятими), то це зазначається на окремому аркуші, який 
розташовується перед текстом роботи. 
 3 .4 .  Вступ .  У вступі розкривається суть проблеми та її наукове чи 
практичне значення, стан дослідження, вихідні дані для розробки теми, 
обґрунтування необхідності проводити дослідження.  
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 Актуальність теми подається шляхом критичного аналізу та порівняння з 
відомими розв'язаннями проблеми. Актуальність обґрунтовують значенням 
роботи для розвитку економічної науки чи міжнародних економічних 
відносин, особливо на користь України. У вступі слід коротко зазначити 
зв'язок вибраної теми з напрямами наукових досліджень кафедри 
міжнародних економічних відносин Львівського університету, державними 
планами та програмами; сформулювати мету роботи і завдання, які 
потрібноно розв'язати для досягнення поставленої мети.  
 Обов'язково слід зазначити, які нові наукові положення (практичні 
рекомендації), студентом запропоновані у дослідженні особисто. Якщо 
студент виступав за результатами дослідження на студентських наукових 
конференціях чи має відповідні публікації, про це також слід написати у 
вступі. 
 3 .5 .  Основна  частина  роботи складається з розділів, параграфів 
(підрозділів), пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової 
сторінки. Основному текстові кожного розділу може передувати передмова 
з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих 
методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки із 
стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних 
результатів.  
 У розділах основної частини подають: огляд літератури за темою і вибір 
напрямів досліджень; виклад загальної методики і основних методів 
досліджень; проведені теоретичні дослідження і розрахунки; аналіз і 
узагальнення результатів досліджень. 
 В огляді літератури студент відзначає основні етапи розвитку наукової 
думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи публікації, 
студент повинен назвати ті проблеми, які потребують дослідження і, отже, 
визначити своє місце у розв'язанні проблеми. У першому розділі переважно 
обґрунтовують вибір теми роботи, наводять методи дослідження і їх 
порівняльні оцінки, розробляють загальну методику дослідження, 
розкривають методи розрахунків, гіпотези, що розглядають. Бажано 
закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведити 
дослідження у цій галузі.  
 У наступних розділах викладають результати власних досліджень. 
Студент повинен давати оцінку повноти роз'язання визначених завдань, 
оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, показників), їх 
порівняння з аналогічними дослідженнями українських та зарубіжних 
авторів. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко 
визначеній темою роботи.  
 3 .6 .  Висновки.  Викладають найважливіші наукові та практичні 
результати, одержані в результаті дослідження, формулюють висновки та 
рекомендації щодо наукового та практичного використання результатів. 
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4. Ілюстрації, таблиці, формули, додатки 
 

 4 .1 .  Ілюстраці ї .  Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після 
номера ілюстрації. За потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними 
даними (підрисунковий текст). Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, 
графіки, карти) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, 
де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які 
розміщені на окремих сторінках роботи, 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 виключенням ілюстрацій, 
поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу 
(для дипломної роботи, або номера питання – для курсової) 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 дисертації подано одну ілюстрацію, то її 
нумерують за загальними правилами. Наприклад: 
 
 

 

Рис.1.2. Міжгалузевий баланс з урахуванням забруднення навколишнього 
середовища 

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, 
наприклад, "рис.1.2".   
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 4 .2 .  Таблиці .  Цифровий матеріал слід оформляти у вигляді таблиць. 
Приклад побудови таблиці: 

Таблиця (номер) – Назва таблиці 

Головка 
(шапка) 

   Заголовки 
колонок 

      Підзаголовки 
колонок 

Рядки       
       
       

 Заголовки 
рядків 

(боковик) 

Колонки  

 
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з 
великої літери. Назви не підкреслюють. Заголовки колонок повинні 
починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони 
складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони самостійні. 
Висота рядків - не менше ніж 8 мм. Колонку з порядковими номерами 
рядків до таблиці не включають.  
 Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті так, щоб 
її можна було читати без повороту опалітуреного блоку 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 колонок можна ділити на частини і розміщувати одну 
частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або колонки 
таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній 
частині таблиці повторюють її шапку, а в другому – боковик.  
 Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного 
слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при 
першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. 
Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних 
символів, які повторюються, не варто. Якщо цифрові або інші дані в якому-
небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк (–).  
 На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово 
"таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "... у табл.1.2".  У 
повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено 
слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".  
 4 .3 .  Формули.  Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів 
треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій 
вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта 
треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова 
"де" без двокрапки.  
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 Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. 
Наприклад: 

   EEA
X

M

R WM

R WM
a

Q

Q

P X P X

Q M Q M

  














 0 5 1,

( ) ( )

( ) ( )

.     (3.1) 

Вище і нижче від кожної формули потрібно залишити хоч однин вільний 
рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести 
після знака рівності () або після знаків плюс (), мінус (), множення () і 
ділення (:).  
 Формули (якщо їх більше ніж одна) 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 
берега аркуша на рівні7 відповідної формули в круглих дужках, наприклад: 
(3.1) (перша формула третього розділу). Посилання на формули вказують 
порядковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі (3.1)".  
 3 .4 .  Додатки .  За потреби до додатків доцільно включати допоміжний 
матеріал, потрібний для повноти сприйняття дослідження:  

– проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;  
– таблиці допоміжних цифрових даних;  
– інструкції і методики, опис алгоритмів і програм розв'язання задач на 

ПК, які розроблені в процесі роботи над дослідженням;  
– ілюстрації допоміжного характеру.  

 Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, 
розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті дисертації. Кожний такий 
додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати 
заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої 
симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 
літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що 
позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літери Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і 
т.д. Один додаток позначається як додаток А.  
 Текст кожного додатка за 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 – підрозділ 3.1 додатка В.  
 Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у 
межах кожного додатка, наприклад: рис.Д.1.2 – другий рисунок першого 
додатка Д); формула (А.1) – перша формула додатка А.  
 
 

 


