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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Дипломна робота – це комплексне науково-практичне дослідження. Написання та захист 

дипломної роботи передбачено планами навчальної програми для студентів спеціальності “Облік і 

аудит”. Теми дипломних робіт обираються зі врахуванням актуальності та доцільності їх 

проблематики для економічних досліджень у сфері обліку і аудиту, наукових зацікавлень 

студентів, наукових робіт кафедри обліку і аудиту. Студентом подається заява про закріплення за 

ним обраної теми дипломної роботи (додаток Б) на кафедру обліку і аудиту. Заяви розглядаються 

та затверджуються на засіданні кафедри обліку і аудиту. 

Дипломна робота покликана спрямовувати студентів на дослідження та розв’язання 

актуальних проблем у сфері обліку, аналізу і аудиту, активізувати навчальний процес, навчати 

студентів формулювати цілі дослідження, шукати можливі шляхи їх виконання, формувати 

комплексне бачення проблеми. В процесі написання дипломної роботи студенти мобілізують та 

застосовують набуті під час навчання знання та вміння, цілеспрямовано поповнюють знання, 

пов’язані з поставленою проблемою, набувають навичок самостійного комплексного аналізу та 

синтезу інформації. Виконання дипломного дослідження орієнтує на впровадження теоретичних 

та практичних знань та вмінь в обраній сфері діяльності на благо суспільства, надає можливість 

для самореалізації, сприяє розвитку творчих здібностей і самостійного мислення. 

В дипломній роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати 

досліджень. При написанні дипломної роботи потрібно обов’язково посилатись на авторів та 

джерела, з яких запозичені матеріали або окремі результати. треба уникати бездоказових 

тверджень, тавтології, ускладненої термінології псевдо наукового характеру. 

Кожною дипломною роботою студентів зі спеціальності “Облік і аудит” керує науковий 

керівник, який видає завдання на дипломну роботу (додаток В), надає консультації щодо 

проведення та написання дипломної роботи. При потребі залучаються для консультацій науковці, 

практики, фахівці з досліджуваної проблематики. Керівництво дипломними роботами та графік 

консультацій затверджується на засіданні кафедри обліку і аудиту. 

Науковий керівник контролює виконання дипломної роботи, періодично повідомляє про хід 

дипломного дослідження на засіданнях кафедри. На готову дипломну роботу науковий керівник 

надає свій відгук. 

Дипломна робота подається на кафедру обліку і аудиту у вигляді спеціально підготовленого 

рукопису або машинопису в твердому переплетенні у терміни, передбачені завданням на 

дипломну роботу (додаток В). Разом зі закінченою дипломною роботою, студентом подається 

рецензія на цю роботу від організації чи підприємства, за матеріалами якого написана дипломна 

робота. Рецензія підписується керівником цієї організації (або керівником структурного підрозділу 

– головним бухгалтером) та завіряється печаткою організації чи підприємства.  
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Дипломна робота, підписана автором та науковим керівником, із письмовим відгуком 

наукового керівника та рецензією із підприємства подається завідувачу кафедри для попереднього 

розгляду на засіданні кафедри на предмет рекомендації її до захисту.  

Терміни попереднього розгляду визначаються кафедрою. Під час попереднього розгляду 

оцінюється рівень виконання, здатність та можливість допуску дипломника до захисту своєї 

роботи. За результатами попереднього розгляду кафедра приймає рішення про допуск (не допуск) 

дипломної  роботи до захисту перед Державною екзаменаційною комісією. У разі невідповідності 

дипломної роботи встановленим вимогам, рішення щодо недопущення студента до захисту 

затверджується на засіданні кафедри. 

Готова та оформлена дипломна робота, разом з відгуком наукового керівника та рецензією 

головного бухгалтера чи фінансового директора підприємства, які вкладаються у спеціальний 

конверт наклеєний на внутрішній стороні твердої обкладинки перед титульним аркушем, 

направляється в Державну екзаменаційну комісію для захисту.  

Захист дипломної  роботи перед Державною екзаменаційною комісією відбувається на відкри-

тому засіданні Державної екзаменаційної комісії. Захист проводиться згідно з графіком, який 

складається кафедрою та затверджується деканом економічного факультету університету. Зміна 

встановлених графіком термінів не дозволяється. 

2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Складовими частинами дипломної роботи, яка подається на кафедру обліку і аудиту для 

наступного її захисту є: 

- титульний аркуш (пояснювальна записка); 

- завдання на дипломну роботу; 

- анотація (українською та англійською мовами); 

- зміст; 

- вступ; 

- основна частина, яка складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів; 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки. 

Завдання на дипломну роботу (додаток В) вкладають після титульного аркуша перед 

анотацією до дипломної роботи. 
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3. ВИМОГИ ДО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

3.1. Титульний аркуш дипломної роботи 

Титульний аркуш дипломної роботи містить: 

- найменування наукової організації або вищого навчального закладу, де виконана дипломна 

робота; 

- тему дипломної роботи; 

- прізвище, ініціали дипломанта; 

- номер і шифр навчальної групи дипломанта; 

- прізвище, ініціали наукового керівника; 

- місто та рік виконання. 

Зразок оформлення титульного аркушу дипломної роботи наведено в додатку А.  

          3.2.Анотація 

На третій сторінці дипломної роботи, перед змістом, розміщується анотація українською та 

англійською мовами, яка повинна бути стислою, розміщеною на одній сторінці, містити відомості 

про загальний обсяг роботи, кількість рисунків, таблиць, використаних джерел інформації. 

Анотація виконується на окремому аркуші та оформлюється в такій послідовності: 

- Прописними буквами пишеться слово “Анотація”.  

- Вказується тема  дипломної роботи. 

- Вказується прізвище, ініціали автора.  

- у наступних рядках, в алфавітному порядку, пишуться ключові слова, або (і) 

словосполучення (в називному відмінку), які характеризують основний зміст роботи. Кількість 

ключових слів (словосполучень) – від 7 до 15. 

- З нової стрічки, через інтервал, пишеться текст анотації (0,3-0,5 стор.), тобто анотується  

головна суть теми виконуваної роботи. 

- Робиться інтервал, вказується обсяг роботи (в сторінках), кількість рисунків, таблиць,  

джерел літератури, додатків.  

Зразок оформлення анотації наведено в додатку  Л. 

3.3. Зміст 

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери 

початкових сторінок складових частин дипломної роботи, розділів, підрозділів, пунктів (якщо 

вони мають заголовок). Зразок змісту наведено в додатку М. 

3.4. Вступ 

Вступ розкриває суть та стан наукової проблеми (задачі), її важливість, підстави для 

розробки теми, загальну характеристику дипломної роботи в наступній послідовності: 

- актуальність теми; 
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- мета і завдання дипломної роботи; 

- ким досліджувалася проблематика за темою дипломної роботи;  

- предмет і об’єкт дипломної роботи; 

- теоретична й методична основа роботи; 

- вихідні дані та матеріали для проведення дослідження. 

При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження треба зважати на те, що між ними і 

темою дипломної роботи є системні логічні зв’язки. Об’єктом дослідження є той процес чи явище, 

на яке спрямована пізнавальна діяльність, яка слугує джерелом необхідної інформації. Предмет 

дослідження - є тільки ті суттєві зв’язки, відносини об’єкта, які підлягають безпосередньому 

вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким 

чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об’єкт. 

Визначаючи об’єкт, треба розуміти що зумовлює проблемну ситуацію. Разом з тим предмет 

визначає аспект розгляду, дає уявлення про зміст розгляду об’єкта дослідження, про те, які нові 

відносини, властивості,  функції об’єкта розкриваються. Саме на предмет скеровується основна 

увага у дипломній роботі. Іншими словами, об’єктом виступає процес (явище), що досліджується, 

а предметом - те, що в цьому об’єкті має наукове пояснення. Для прикладу : «Предметом 

дипломної роботи є: методика і практичне використання (або: методичний інструментарій та 

практичні проблеми, або сукупність теоретичних, організаційних та методичних питань тощо) 

обліку, аналізу й аудиту господарських операцій зі запасами на підприємстві. Об'єктом дипломної 

роботи є: процес обліку аналізу й аудиту господарських операцій зі запасами на підприємстві 

/повна назва підприємства/ (або операційна діяльність підприємства та відображення її показників 

у обліку, аналізі та контролі). Тут доречно зазначити двома-трьома реченнями про специфіку 

(особливості діяльності) підприємства.  

3.5. Основна частина 

Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, (за потреби пунктів, 

підпунктів). Кожен розділ починають з нової сторінки. 

Основна частина дипломної роботи складається із трьох розділів, кожен з яких повинен 

містити не менше трьох питань. 

У розділі 1  розглядаються  теоретичні основи проблеми, що досліджується. Подається 

характеристика об’єкта дослідження, мета й завдання обліку, аналізу, контролю та аудиту для 

поглиблення їх контрольно-аналітичних функцій та покращення господарської діяльності 

організацій та підприємств. Висвітлюються основи організації обліку, аналізу, контролю й аудиту 

об’єкта дослідження. У першому розділі доцільно подати організаційно-економічну 

характеристику діяльності підприємства. 

У розділі 2 подається аналітична характеристика системи бухгалтерського обліку: її 
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відповідності законодавчим вимогам, технології ведення облікових процедур, особливостей 

відображення результатів діяльності у звітності, визначаються її недоліки та шляхи 

вдосконалення. Виключно на основі аналізу облікових і звітних даних, вивчення відповідних 

практичних аспектів конкретної організації чи підприємства формується зміст питань другого 

розділу. Важливо звернути увагу на автоматизацію робочого місця бухгалтера за відповідною 

ділянкою обліку та відобразити власну оцінку й інтерпретацію цього процесу. За результатами 

проведеного дослідження викладаються пропозиції, спрямовані на вдосконалення бухгалтерського 

обліку та звітності, дається обґрунтування доцільності та ефективності використання на практиці 

кожної з пропозицій. 

У розділі 3 висвітлюється методика аналізу і контролю (ревізії чи аудиту) відповідних 

господарських операцій, економічний зміст та облік яких розглянуто в попередніх розділах. Тут 

подаються результати аналізу за ключовими показниками діяльності, описуються результати 

ревізії чи аудиту, робляться висновки й надаються пропозиції для вдосконалення таких процедур 

на підприємстві. 

За результатами дипломного дослідження, у  кінці кожного розділу подають стисло висновки 

до нього. 

3.6. Висновки 

У висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані 

дипломантом в процесі написання дипломної роботи, напрями, методи, шляхи вирішення піднятих 

проблем та завдань, їх значення для науки та практики. Далі формулюють висновки та 

рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. 

У висновках важливо наголосити на якісних та кількісних параметрах здобутих результатів, 

обґрунтувати їх достовірність. 

3.7. Список використаних джерел 

У списку використаних джерел поміщають бібліографічний опис всіх джерел, які 

використовувались при написанні дипломної роботи (Додаток Ж).  

3.8. Додатки 

В додатки включають весь допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття 

дипломної роботи:  

- носії облікової, аналітичної і контрольної інформації; 

- організаційні документи, що відображають облікову політику та визначають принципи 

організації обліку, аналізу і контролю суб’єкта господарювання; 

- проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; 

- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- довідки про впровадження, розрахунки економічного ефекту;  
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- інструкції та методики; 

- опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, сформульовані в процесі виконання 

дипломної роботи (додаток К); 

- інші ілюстрації допоміжного характеру. 

Важливо зауважити, що додатки не можуть містити первинних документів. 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

4.1. Загальні вимоги до оформлення 

Оформлення роботи здійснюють згідно з ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і 

техніки”. Дипломну роботу виконують рукописним, машинописним способом, або  на комп’ютері 

(при наборі використовується шрифт Times New Roman (Cyr), кегель 14) – на одній стороні 

аркушів білого паперу формату А4 (210x297 мм). Під час друкування роботи машинописним 

способом чи на комп’ютері, текст складається через 1,5 міжрядковий інтервал.  

 Треба  врахувати такі вимоги: 

а) обсяг дипломної роботи – 90-110 сторінок машинописного тексту (без літератури);  

б) дипломна робота виконується акуратно, розбірливо, без помарок і скорочень слів (крім 

загальновживаних скорочень); 

в) рукопис можуть писати чорнилом або пастою одного кольору (чорного, синього або 

фіолетового); 

г) мінімальна висота літер (шрифту) – 1,8 мм; 

д) для рукопису мінімальний інтервал між рядками – 3,6 мм; 

е) бажано розміщати до сорока текстових рядків на сторінці;  

 є) рекомендовані поля дипломної роботи –  

- лівий  –  2,5 -3 мм, 

- правий – 10 мм, 

- верхній – 20 мм, 

- нижній – 20 мм; 

ж) незначні помилки, описки, графічні неточності, які виявлені в процесі написання 

дипломної роботи, можна виправляти зафарбуванням білою фарбою та акуратним нанесенням на 

тому ж місці виправленого тексту (або фрагменту малюнка); 

з) кожну структурну частину дипломної роботи потрібно починати з нової сторінки (вступ, 

розділи, висновки і т.д. ). 

4.2. Заголовки 

Заголовки структурних частин дипломної роботи (наприклад, “ВСТУП”, “ЗМІСТ”) пишуть 

або друкують великими літерами симетрично до тексту, посередині. Заголовки підрозділів пишуть 

або друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці 



10 

 

заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 

крапкою. Заголовки пунктів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) 

з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту і ставлять в кінці крапку (дод. Н). 

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом для рукопису 

повинна дорівнювати не менше 5,4 мм, для машинопису – 1 інтервал. 

4.3. Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул 

подають арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою дипломної роботи є титульний 

аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. На титульному аркуші 

номер сторінки не ставлять, починають нумерувати сторінки зі вступу -  у правому верхньому куті 

сторінки без крапки в кінці. 

Завдання на дипломну роботу включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. 

Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з 

нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера 

розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу 

ставлять крапку, 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: “1.2.4.” (четвертий пункт другого підрозділу першого розділу). Потім у тому ж 

рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. 

Ілюстрації, таблиці, які розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, включають до 

загальної нумерації сторінок.  

Ілюстрації (схеми, графіки) позначають скороченням “Рис.” і нумерують послідовно в межах 

розділу, за виключенням ілюстрацій поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з 

номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Після номера 

ілюстрації крапка ставиться. Наприклад, “Рис. 2.1.” (перший рисунок другого розділу). Номер 

ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць поданих у додатках) в межах розділу. 

В правому верхньому куті над відповідним загальним заголовком таблиці розміщують напис 

“Таблиця” зі зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і 

порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Після номера таблиці крапка не 

ставиться. Наприклад, “Таблиця 1.3” (третя таблиця першого розділу).  
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При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і її номер 

вказують один раз в правому верхньому куті над відповідним загальним заголовком першої 

частини таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть слова “Продовження таблиці” і вказують 

номер таблиці, наприклад: “Продовження таблиці 1.3”. Доцільність продовження таблиці на 

наступній сторінці є лише тоді, коли вона не поміщається на одній сторінці. 

Якщо у дипломній роботі подано одну ілюстрацію, таблицю, то нумерацію проводять за 

загальними правилами. 

Формули в дипломній роботі (якщо їх більше однієї) нумерують в межах розділу. Номер 

формули повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими 

ставиться крапка. Після номера формули крапка не ставиться. Номер формули пишуть або 

друкують біля правого поля аркуша на рівні цієї формули в круглих дужках, наприклад, (2.5) 

(п’ята формула другого розділу). Якщо формула в дипломній роботі одна, її не нумерують. 

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують додаткові і пояснювальні дані, нумерують 

послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова 

“Примітки” ставлять двокрапку і пишуть або друкують примітки, наприклад: 

Примітки: 

1. … 

2. … 

Якщо є тільки одна примітка, її не нумерують і після слова “Примітки” ставлять крапку. 

 

4.4. Ілюстрації 

 Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Ілюстрації повинні бути 

виконані чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері. Окремі 

сторінки з ілюстраціями, якщо повна сторінка зайнята рисунком, не включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. Не можна однакову інформацію подавати у таблиці та у рисунку 

одночасно. На рисунках треба вказувати одиниці виміру показників, назви осі Х, У і т.д. Якщо 

вказуються сполучні лінії, то вони мають мати напрям руху (стрілочки). Варто використовувати 

шрифт 12рt у рисунках та одинарний інтервал. 

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При необхідності, 

ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (Рис. 3.4.). 
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Рис. 3.4. Динаміка зміни собівартості послуг у структурі чистого доходу ЛКП «Княже 

місто» за 2011- 2014 роки. 

 

4.5. Таблиці 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятись у вигляді таблиць. Кожна таблиця 

повинна мати назву (загальний заголовок таблиці), яку розміщують над таблицею і пишуть або 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери.  

Слово «Таблиця» друкується курсивом маленькими літерами, крім першої великої, і 

розташовується над назвою таблиці. Назва таблиці друкується напівжирним шрифтом маленькими 

літерами, крім першої великої. Назва повинна бути короткою і відображати зміст таблиці. 

Заголовки граф (бічні заголовки) повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, 

якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Таблиця 

має містити пронумеровані колонки та рядки. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу 

та порядкового номера таблиці, відділених крапкою, для прикладу: “Таблиця 2.3” (третя таблиця 

другого розділу). При перенесенні таблиці на другу сторінку над другими її часинами пишуть сло-

ва “Продовження табл. 2.1” - прописом. У тексті обов’язково  повинно бути посилання на таб-

лицю. 

Таблицю розміщують в тексті та додатках таким чином, щоби її можна було читати без 

повороту переплетеного боку диплому або з поворотом за годинниковою стрілкою. При 

перенесенні таблиці на інший аркуш назву вміщують тільки над її першою частиною. 

У таблицях треба вказувати одиниці виміру показників. Допускається використання 

інтервалу 1 і шрифту 12рt у таблицях.  
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Таблиця 1.3 

Інформація про придбання та використання матеріалів на підприємстві «Рай» за березень 

201__р. 

Дата Показники руху матеріалів Вимірники 

1 2 3 

1.01 Залишок 2000 одиниць за 10 грн. 

20.01 Надходження 520 одиниць за 10.5 грн. 

26.01 Видаток 1400 одиниць  

6.02 Надходження 800 одиниць за 11.5 грн. 

23.02 Надходження 600 одиниць за 12.5 грн. 

14.03 Видаток 1240 одиниць  

17.04 Видаток 480 одиниць  

8.05 Надходження 1000 одиниць за 11 грн. 

16.06 Видаток 760 одиниць  

 

4.6. Формули 

Пояснення значень, символів і числових даних потрібно подавати безпосередньо під 

формулою в тій послідовності, в який вони дані у формулі. Значення кожного символу і числа 

потрібно подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без 

двокрапки. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Якщо рівняння не 

вміщується в один рядок, його треба перенести після знаків ”=”, “+”, “-“. 

Для прикладу, коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) розраховується за формулою 

(3.8): 

Кфа= Кв / Б,                                                    (3.8) 

де Кфа - коефіцієнт фінансової незалежності; Кв – власний капітал; Б – підсумок балансу. 

 

4.7. Посилання на джерела літератури 

При написанні дипломної роботи дипломант повинен давати посилання на джерела, 

матеріали, які використовувалися при написанні дипломної роботи. Допускається наводити 

посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його 

бібліографічному опису в переліку посилань із зазначенням номера. Наприклад, цитата в тексті: 

“Планова собівартість відображає завдання з досягнення певного рівня собівартості продукції, що 

визначається на основі норм використання засобів праці та проведення режиму економії у 

витратах на виробництво”[3, с.125]. Відповідний опис в переліку посилань: 

3. Голов С.Ф. Управлінський облік…. 

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути здійснені посилання в тексті, при цьому слово 

“таблиця” пишуть скорочено, наприклад: (табл. 2.3). У повторних посиланнях на таблиці та 

ілюстрації вказують скорочено слово “дивись”, наприклад: (див. табл. 2.3). 
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4.8. Список використаних джерел 

       Відомості про джерела інформації, які включені до списку, необхідно давати згідно з 

вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. (див. дод. Ж)  

Використані джерела треба розміщувати у списку в алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів чи заголовків. Для дипломної роботи їх кількість переважно налічує 60-80 джерел. 

В межах систематизації матеріалів в переліку літератури джерела подаються за абеткою. Всі 

джерела повинні мати порядковий номер. 

Бібліографічний опис складають відповідно до чинного стандарту ЛНУ імені Івана Франка 

«Бібліографічний опис у списку використаних джерел. Загальні вимоги і правила складання». Опис 

іноземних видань здійснюють мовою тексту видання. 

Літературу бажано подавати в такій послідовності: 

1 – Закони України; 

2 – інструкції та нормативні акти міністерств і відомств; 

3 – наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською 

мовами; 

4 – наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами. 

Формування списку джерел можливе також за порядком їх згадування у  дипломній роботі. 

 

4.9. Додатки 

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках. 

Розміщують додатки у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи. Кожний додаток 

повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі 

малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. В правому верхньому 

кутку рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано 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, для прикладу, “Додаток Б” і т.д. Один додаток позначається як 

“Додаток А”. За необхідності, текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і 

підпункти, які треба нумерувати в межах кожного додатку відповідно до вимог. У цьому разі 

перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, для прикладу, А.2 – другий 

розділ додатку А; Б.3.1 – підрозділ 3.1 додатку Б; Д. 4.1.2 – пункт 4.1.2 додатку Д. Ілюстрації, 

таблиці, що є у тексті додатку, треба нумерувати в межах кожного додатку, для прикладу, рисунок 

Д.3 – третій рисунок додатку Д, таблиця А.3 – третя таблиця додатку А. Якщо в додатку одна 

ілюстрація, одна таблиця, їх нумерують, для прикладу, рисунок А.1, таблиця А.1. 
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Доцільно зауважити, що до складу додатків треба у самому кінці ввести ілюстративний 

матеріал до дипломної роботи, який під час захисту дипломної роботи презентуватиме доповідач. 

До цього матеріалу вводиться 5-8 сторінок таблично-рисункового характеру, які максимально 

лаконічно висвітлюють проведене науково-прикладне дослідження автора дипломної роботи. 

Копії такого матеріалу роздаються кожному членові Державної екзаменаційної комісії та 

виносяться на презентацію. Титульна сторінка оформлюється згідно дод. П. Ілюстративний 

матеріал є однією умовною одиницею додатку, для прикладу «дод.Щ». 

 

5.  ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ  РОБОТИ  

Переплетену дипломну роботу передають на кафедру за 15 днів до початку захисту. За умови 

допуску студента до захисту його дипломна робота направляється в Державну екзаменаційну 

комісію.  

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної 

комісії, графік роботи якої затверджує ректор університету. Графік захисту дипломних робіт 

розробляється та оголошується секретарем Державної екзаменаційної комісії заздалегідь. 

Під час підготовки до захисту студент повинен скласти та погодити зі своїм науковим 

керівником доповідь на захист і підготувати наочні матеріали (таблиці, графіки, рисунки тощо) 

для всіх членів комісії. 

Обсяг доповіді не повинен перевищувати 7 хвилин. Вона може мати довільну форму, але в ній 

доцільно зазначити: 

 актуальність теми дослідження; 

 мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження; 

 методи, що застосовувалися при виконанні роботи; 

 елементи практичних рекомендацій; 

 суть одержаних результатів, висновки та пропозиції, які випливають із проведеного 

дослідження. 

Доповідь повинна бути складена грамотно, викладатися вільно. Головна увага надається 

обґрунтуванню пропозицій студента, економічної ефективності та можливостей їх впровадження в 

практику діяльності підприємства (організації). 

Мова виступу повинна відповідати чинним літературним нормам. 

Після доповіді студента зачитуються відгуки та рецензії на дипломну роботу і студент має 

відповісти на всі зауваження.  

Під час захисту дипломної роботи члени Державної екзаменаційної комісії повинні задавати 

студенту запитання, які пов’язані з темою роботи, так і значно ширші від неї, оскільки захист має 
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своєю метою виявити не лише знання з теми дослідження, але й рівень загальної підготовки 

випускника з обраної спеціальності. Відповіді студента повинні бути конкретними, короткими, 

вичерпними.  

За результатами захисту дипломної роботи Державна екзаменаційна комісія приймає рішення 

щодо оцінки захисту і роботи, про присвоєння студенту освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста і про видачу йому диплому державного зразка. 

Студент, який отримав на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, має бути 

відрахований з університету і в цьому випадку йому видається довідка встановленого зразка. 

Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви студента про допуск до захисту, 

дозволу ректора і рішення випускної кафедри про затвердження теми і  об’єкта дослідження, 

призначення наукового керівника. На вимогу кафедри, тему дипломної роботи може бути змінено, 

або в межах тієї ж теми матеріали роботи можуть бути студентом суттєво оновлені і доповнені. 

Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студент має подати 

відповідні документи, ректор може продовжити термін його навчання до наступного терміну 

роботи Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт, але не більше як на один рік. 

На всіх засіданнях Державної екзаменаційної комісії ведеться протокол, до якого заносяться 

відповідні оцінки за захист, записуються запитання членів Державної екзаменаційної комісії, їх 

особисті думки, зазначається одержаний освітній рівень, а також державний документ про освіту, 

який видається випускникові університету. Протоколи підписують голова і члени Державної 

екзаменаційної комісії, що брали участь у засіданні, і зберігаються в університеті 75 років. 

Після завершення роботи Державна екзаменаційна комісія складає звіт, в якому 

відображаються основні кількісні показники щодо рівня і якості успішності з проведення захистів, 

щодо впровадження конкретних пропозицій у практику діяльності підприємств (організацій), 

застосування сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій в аналітичних дослідженнях, 

комплексності тем та ін. Звіт Державної екзаменаційної комісії обговорюється на Вченій раді 

економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка. 

Захищені дипломні роботи секретар Державної екзаменаційної комісії не пізніше як через три 

тижні після завершення роботи Державної екзаменаційної комісії здає в архів університету, де 

вони зберігаються протягом п’яти років. 

 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

Результати захисту дипломних  робіт визначаються Державною екзаменаційною комісією 

оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При визначенні оцінки дипломної 

роботи враховується рівень теоретичної і практичної підготовки студента. 
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Оцінка «відмінно» - дипломна робота виконана на актуальну тему, в ній: подано критичний 

аналіз проблеми, яка досліджується; наявні елементи власного дослідження; проведено глибокий 

економічний аналіз; зазначені обґрунтовані висновки. Робота виконана зі застосуванням 

комп'ютерної техніки для розрахунків або створені власні програмні продукти. Дипломник під час 

захисту правильно формулював відповіді (за змістом, логікою та стилем), продемонстрував 

глибокі знання та вміння застосовувати теоретичні знання для практичного вирішення актуальних 

питань, вміє відстоювати запропоновані практичні положення. Захист супроводжується наочними 

матеріалами, які розкривають сутність роботи. 

Оцінка «добре» - дипломна робота та її захист загалом відповідають критеріям оцінки 

«відмінно»: студент виявляє широкі професійні знання; вміє логічно мислити, проте у відповідях 

допускаються поодинокі несуттєві неточності. 

Оцінка «задовільно» - дипломна робота та її захист в основному відповідають тим вимогам, 

які пред'являються щодо знання базового фактичного матеріалу та орієнтації в проблемі. Однак, у 

відповідях недостатньо точно формулюються причинно-наслідкові зв'язки між явищами та 

процесами; оперування фактами відбувається на рівні запам'ятовування. Візуальне супроводження 

роботи недостатнє. 

Оцінка «незадовільно» - дипломна робота та її захист не відповідають вимогам, які 

пред'являються; дипломник не знає більшої частини фактичного матеріалу, що складає теоретичну 

базу професії, не вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами. 

Матеріал дипломної роботи викладений без його усвідомлення. 

 

7.  ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

До підготовки до захисту  дипломної роботи іноземною мовою допускають студентів, які 

навчалися у групі з поглибленим вивченням іноземної мови і склали іспит на оцінку «відмінно», 

успішно пройшли тестування і співбесіду іноземною мовою на кафедрі іноземних мов для 

природничих факультетів. 

Допущені до захисту додатково подають іноземною мовою: 

1) список літератури; 

2) анотацію до дипломної роботи (10 сторінок друкованого тексту); 

3) глосарій (200-400 термінів). 

Доповідь, за погодженням з головою ДЕК, може бути виголошена українською та іноземною 

мовами. Відповіді на запитання членів комісії здійснюють мовою, якою надійшло запитання.  

Студенти, які успішно захистили дипломну роботу іноземною мовою отримують сертифікат 

володіння іноземною мовою встановленого зразка. 
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Додаток А     

 Оформлення титульного аркуша 

Додаток А 1         

Бланк оформлення титульного аркуша 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Пояснювальна записка 
до дипломної роботи спеціаліста 

 

 

на тему___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Виконав: студент ___курсу, групи______ 

спеціальності 7.03050901 « Облік і аудит»  
 

_____________________________________________________________ 
                                 (прізвище та ініціали) 
Керівник ___________________________ 
                                  (прізвище та ініціали) 
Рецензент___________________________ 
                                  (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

ЛЬВІВ – 201_ року 
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Додаток А 2 

Приклад оформлення титульного аркуша 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Пояснювальна записка 
 

до дипломної роботи спеціаліста 
 

 

на тему                           ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ  

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

(за матеріалами приватного підприємства „Козацький курінь”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконав: студент V курсу, групи Еко -51с 

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»  

                        Гнатишин О.В. 

Керівник         Вейкрута Л. С. 

Рецензент           Семків Н. А. 

                                   

 

 

 

ЛЬВІВ – 201_ року 
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Додаток Б 

Взірець оформлення студентом заяви на дипломну роботу 

 

Завідувачу кафедри 

обліку і аудиту 

проф. Ковалюку О.М. 

 

студентки  групи……. 

Князевич Ольги Іванівни 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

Контактний телефон: дом.2222222 

Моб.809465832514 

 

 

З а я в а 

 

 

Прошу дозволити мені виконувати дипломну роботу  на тему: 

«Облік, аналіз і контроль використання необоротних активів у бюджетних установах» (за матеріалами 

Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. Ю. Гжицького) та затвердити науковим 

керівником доцента Бандуру Звениславу Любомирівну. 

Обсяг і характер діяльності Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. Гжицького є 

достатніми для виконання дипломної  роботи  за  його  матеріалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Дата   10 листопада    201__ року                підпис    студента 

 

Бути науковим керівником погоджуюся        підпис                  доц. Бандура З.Л. 
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Додаток В 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 

Факультет                                             економічний  

Кафедра                                                обліку і аудиту 

Освітньо-кваліфікаційний рівень      спеціаліст 

Спеціальність                                  7.03050901 « Облік і аудит» 

                                                                                                      

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                 Завідувач кафедри обліку і аудиту 

                                                                                      ___________проф. Ковалюк О.М. 

                                                                                                                 “__” _________201__року 

 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА ДИПЛОМНУ  РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________        

________________________________________________________________________ 

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

затверджені Вченою радою від “__”______20__ року  протокол №___ 

2. Строк подання студентом роботи_______ 20____________________________ 

3. Вихідні дані до роботи_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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6. Консультанти за розділами роботи 

Розділи 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання видав завдання 

прийняв 

    

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання_________ 20____________ 
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 

Назва етапів дипломної роботи Строк  виконання 

етапів  роботи  

Примітка 

1  Збір та опрацювання літератури за темою дипломного 

дослідження 
  

2 Робота над розділом 1 дипломної роботи   

3 Робота над розділом 2 дипломної роботи   

4 Робота над розділом 3 дипломної роботи   

5 Оформлення вступу, висновків, списку використаних 

джерел, додатків 
  

6 Реєстрація  дипломної роботи на кафедрі   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

                                                              Студент                 _________  ______________________ 

                                                                                       
( підпис )                               (прізвище та ініціали)

 

 

 

Керівник роботи   _____________  ______________________ 

                                                                                         
( підпис )                             (прізвище та ініціали)
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Додаток Д 

Форма зовнішньої рецензії* 

 

Р Е Ц Е Н З І Я 

на  дипломну  роботу 

Князевич Оксани Олександрівни  

«Облік, аналіз і аудит операцій із векселями у сфері зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами 

….. „Маяк»)» 

представлену до захисту за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» 

у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

 

У рецензії зазначається: актуальність теми; аргументованість та послідовність проведення дослідження 

у кожному розділі; повнота розкриття теми дипломної роботи відповідно до поставлених завдань; 

аргументованість, логічність та послідовність викладення матеріалу у дипломній роботі; можливість 

практичного застосування результатів досліджень роботи; загальна оцінка дипломної роботи. 

 

головний бухгалтер …„Маяк»                підпис            К.П. Кириленко 

(посада, місце роботи)                                               (ініціали та прізвище) 

 

Місце для печатки  

……………… 201…. року 

 

Рецензія подається у довільній формі. Рецензентами повинні  бути провідні фахівці підприємств 

(бажано головний бухгалтер, фінансовий директор), за матеріалами яких виконувалися дипломні 

роботи. 
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Додаток Е 

Форма відгуку *наукового керівника 

 

ВІДГУК 

на  дипломну  роботу 

Князевич Оксани Олександрівни  

«Облік, аналіз і аудит операцій із векселями у сфері зовнішньоекономічної діяльності (за матеріалами 

….. „Маяк»)» 

представлену до захисту за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» 

у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

 

У відгуку зазначається: 

актуальність теми; новизна поставлених питань та оригінальність їх вирішення; повнота використання 

студентом літературних джерел, економічних видань, нормативних актів, інших матеріалів з питань 

дослідження; якість розробки теми; аргументованість, логічність та послідовність викладення матеріалу у 

дипломній роботі; можливість практичного застосування досліджень дипломної роботи; відповідність 

вимогам щодо написання дипломних робіт тощо. 

…. Оцінюючи дипломну роботу загалом, доцільно зауважити, що  Князевич О. О. здійснила системне 

дослідження в сфері обліку, аналізу і аудиту операцій з векселями у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

й проявила вміння застосовувати теоретичні знання у практичному середовищі. Представлена робота є 

завершеним (або ні) науковим дослідженням, виконана згідно вимог Міністерства освіти і науки України 

до дипломних робіт (або ні) і рекомендується (або ні) до захисту перед Державною екзаменаційною 

комісією, а її автор заслуговує на присвоєння їй освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з обліку і 

аудиту.   

 

 

Науковий керівник 

доцент кафедри обліку і аудиту                 підпис                   Є.І.  Цікало 

(посада та місце роботи)                                         (ініціали та прізвище) 

 

20 травня  20… року 

(дата) 

Відгук науковим керівником подається у довільній формі. 

Науковий керівник не дає конкретну оцінку виконаній роботі, а оцінює її записом „Допускається 

до захисту» або „Не може бути допущена до захисту». 
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Додаток Ж 

Правила оформлення бібліографічного опису  

Нижче приведено основні правила бібліографічного опису відповідно до стандарту ЛНУ імені Івана Франка 

«Бібліографічний опис у списку використаних джерел» та внесених змін до «Правил оформлення 

бібліографічного опису у списку джерел», запроваджених наказом ВАК України № 63 від 26.01.2008 року. 

Б.1.  Основні елементи бібліографічного опису 

Основними елементами бібліографічного опису є інформація про: автора (чи авторів), назву твору, вид 

видання (перевидання чи переклад), місце видання, видавця, рік видання та обсяг публікації. 

Б.1.1. Дані про автора 

Ініціали осіб, на чиї праці посилаються в науковій роботі, пишуть перед прізвищем. У бібліографічному описі 

навпаки – на першому місці ставлять прізвище. Прізвища авторів наводять у тій послідовності, в якій їх подано у 

виданні та розділяють комами.  Книги чотирьох та більше авторів, а також видання, що не мають індивідуальних 

авторів, записують за назвою. Інформацію про авторів подають після назви звичайним шрифтом прямого 

накреслення. У цьому випадку ініціали ставлять перед прізвищем. Якщо авторів понад чотири,  можна зазначити 

перших три, додаючи слова “та ін.” Можна навести прізвища всіх авторів, якщо прізвище важливого автора стоїть 

на п’ятому місці чи далі. 

Б.1.2.  Дані про назву та вид видання 

Назву роботи наводять так, як подано на титульному аркуші. Якщо після назви подано другу назву – 

відомості, що доповнюють, уточнюють, пояснюють основну назву роботи, то їх наводять в описі, відокремивши 

від основної назви двокрапкою (:). Другу назву не скорочують. 

Після назви уточнюють відомості про видання. Наприклад, ”Навч. посібник”, ”Підручник”, “Словник”, 
«Довідник», “Зб. статей”, ”Зб. наук. праць”, “У 3-х т.” тощо. Перед уточненням ставлять двокрапку. Слова в 

уточненні дозволено скорочувати відповідно до чинних стандартів. 

Б.1.3.  Дані про переклад 

Після назви через одну косу лінію вказують дані про переклад. Наприклад, “Пер. з англ.”, “Пер. з англ. С. 

Панчишина”. Якщо книга має понад три автори, то після даних про переклад ставлять крапку з комою і 

перелічують авторів як  зазначено в п. Б.1.1. 

Б . 1 . 4 .   Д а н і  п р о  п е р е в и д а н н я  

Дані про перевидання й опис змін (виправлене, доповнене, перероблене тощо) подають після даних 

про автора і виділяють з обох боків тире. 

Порядковий номер видання подають завжди спочатку, позначаючи арабськими  цифрами незалежно 

від того, як надруковано в книзі. До цифри додають через дефіс закінчення (-ге, -тє, -те, -ме). Наприклад, 

”3-тє вид., перероб. і доп.” 

Б . 1 . 5 .   В и х і д н і  д а н і  в и д а н н я  

Після інформації про автора, назву і перевидання зазначають де, хто і коли видав книгу. 
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Першим елементом вихідних даних є місце видання, яке наводять повністю у називному відмінку. 

Дозволено подавати скорочено лише назви столиць (чи інших великих міст).  Наприклад, “Львів”,” 

Харків”, проте “К.”, ”М.”, ”СПб”, ”N.Y.” Якщо у книзі зазначено два місця видання, то в описі їх наводять 

через крапку з комою. Якщо одна з двох назв міст не скорочується, тоді зазначають повну назву обох.  

Зазначивши місце видання, ставлять двокрапку. Далі подають назву видавництва коротко, без лапок, 

опускаючи слово “видавництво”. Якщо книгу видали два видавництва, то в описі зазначають обидва. 

Наприклад: “К. : Основи”, “Львів : Просвіта, Вид-во Львів. ун-ту”, “Львів : Світ; Київ : Либідь”, ”К. : 

Либідь, Основи”. 

Після назви видавництва ставлять кому (,) і подають рік видання арабськими цифрами. Наприклад, 

”Львів : Каменяр, 2000.”. 

Б . 1 . 5 .   Д а н і  п р о  о б с я г  п у б л і к а ц і ї  

У бібліографічному описі книги подають її обсяг. Наприклад, “483 с.” У бібліографічному описі статей 

зазначають сторінки, на яких надрукована ця стаття, наприклад, “С. 34-63.”. 

Бібліографічний опис електронних документів здійснюють відповідно до стандарту ISO 690-2. 

Спочатку дають опис джерела за правилами, наведеними вище; далі у квадратних дужках ([ ]) після слова 

Цит. або Citet записують дату відвідання сторінки в Internet. Після цього зазначають Доступний з: або 

Available from: i в кутових дужках (< >) записують URL-адресу сторінки.·  

Б.2.  Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у наукових 

працях 

Книги:  

Один автор  

1.    Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. 

— 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст.; № 14).  

2.    Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та 

дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111с. — 

(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).  

3.    Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т 

соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1). 4.    Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь 

Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. —(Першотвір). 

Два автори  

1.    Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. 

док. /І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового 

щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1).  

2.    Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 

2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних 

іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).  

3.    Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7,2007. — 375с. 
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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, 2014. — 265 с. 

Чотири автори  

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., 

Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2015. — 

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

2.    Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. 

закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, 

[1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). 

П'ять і більше авторів  

1.    Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. 

Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. —510 с.  

2.    Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для 

сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т 

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

Без автора  

1.    Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К.: Грані-Т, 

2007. — 119 с. — (Грані світу).  

2.    Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. 

Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с  

3.    Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — 

початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. —К.: Грані-Т, 2007. — 190, [1] с  

4.    Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук, ред. Каліущенко В. та 

ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с. 

Багатотомний документ  

1.    Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. 

б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—     .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 

2007. — 573, [1] с.  

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

В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005— .— (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. 

— 2005. — 277 с.  

3.    Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : 

Астропринт, 2014 —    .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).  

4.    Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. 

Право, 2002—    .— Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.  

5.    Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006—     .— (Науково-
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документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та 

ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.  

6.    Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 /В. Г. Бондаренко, І. Ю. 

Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПІ», 2006. — 125 с. 

Матеріали конференцій, з'їздів  

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

Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 

жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. 

2.    Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. 

конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.  

3.    Матеріали ІХ з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К.: Асоц. укр. 

банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).  

4.    Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 

р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—

956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).  

5.    Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. 

Моссаковський. — Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с.  

Препринти  

1.    Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника 

ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. 

А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр 

«Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).  

2.    Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами 

/ Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 

2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 

Словники  

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

2.    Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. 

процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.  

3.    Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.  

4.    Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К.: 

К.І.С., 2006. — 138 с. 

Законодавчі та нормативні документи  

1.    Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. 

— Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с — (Бібліотека офіційних видань). 2.    Медична 

статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. 

статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи). 3.    
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Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів 

теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та 

енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Стандарти  

1.    Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : 

ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. 

— (Національний стандарт України). 2.    Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — 

ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 

181с. — (Національні стандарти України).  

3.    Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. 

Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 

61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — 

(Національний стандарт України). 

Каталоги  

1.    Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А.; ред. Иванов 

В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 5. — 

2007. — 264 с. Т. 6. — 2007.—277 с.  

2.    Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. 

— Львів : Новий час, 2003. — 160 с  

3.    Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11с. 4.    Горницкая И. 

П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. 

— 228 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.Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових 

конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія 

машинобудування» /І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с  

2.    Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки 

прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 „Ав-томатиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. — 

К., 2007. —20 с. 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання  

1.Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових 

дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 

2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.  

2.Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна 
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Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.  

3.Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных 

технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні 

технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.  

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

методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.  

5.Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. 

Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — 

С. 25—29.  

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ /І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські 

системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.  

Електронні ресурси  

1.    Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ]: навч. посіб. для студ. 

мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — 

Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. 

— Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98,2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з 

контейнера.  

2.    Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, 

мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. 

/ Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. — 1 

електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). —  Систем.   

вимоги:   Pentium-266   ;   32   Mb   RAM   ;   CD-ROM  Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. 

 3.    Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті 

: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. 

Г. Бровкін, І. А. Павлу-ша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до 

журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 
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Додаток К 

Правила оформлення опису комп’ютерної програми  

Опис програми містить такі розділи: 

– загальні відомості; 

– функціональне призначення; 

– опис логічної структури; 

– використовувані технічні засоби; 

– виклик і завантаження; 

– вхідні дані; вихідні дані; 

– контрольні приклади роботи програми. 

Залежно від особливостей програми допускається вводити додаткові розділи та об’єднувати окремі 

розділи. 

У розділі «Загальні відомості» зазначають: 

– назву та позначення програми; 

– програмне забезпечення, необхідне для функціонування програми; 

– мову програмування, на якій написано програму. 

У розділі «Функціональне призначення програми» вказують класи розв’язуваних задач і призначення 

програми, відомості про функціональні обмеження на застосування.  

Розділ «Опис логічної структури» містить опис: 

– алгоритму програми; 

– використовуваних методів; 

– структури програми з описом функцій складових частин ( підпрограм, модулів тощо); 

– зв’язку програми з іншими програмами. 

У розділі « Використовувані технічні засоби» зазначають тип комп’ютера та пристрої, необхідні для 

роботи програми. 

У розділі «Виклик і завантаження» описують: 

– спосіб виклику програми з відповідного носія даних; 

– вхідні точки в програму; 

– відомості про об’єм оперативної пам’яті. 

Розділ «Вхідні дані» містить інформацію про: 

– характер, організацію і попередню підготовку вхідних даних; 

– формат, опис і спосіб кодування вхідних даних.  

У розділі «Вихідні дані» описують: 

– характер і організацію вихідних даних; 

– формат, опис і спосіб кодування вихідних даних.  

Розділ «Контрольні приклади» містить результати тестування програми. 

Зміст розділів можна ілюструвати додатковими пояснюючими прикладами, таблицями, схемами, 

графіками тощо. 
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Додаток Л 

Зразок оформлення анотації до дипломної роботи 

 

АНОТАЦІЯ  

до дипломної роботи Чумак Лілії Романівни  

«Облік, аналіз, контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах 

(за матеріалами Львівської обласної державної телерадіокомпанії)» 

 

Ключові слова: асигнування, баланс бюджетної установи, бюджетна класифікація, бюджетна установа, 

бухгалтерія, видатки бюджетних установ, витрати, власний капітал, доходи, економічна класифікація 

видатків, єдиний казначейський рахунок, загальний фонд, зобов'язання, касові видатки, кошторис 

бюджетної установи, необоротні активи, оборотні активи, одержувачі бюджетних коштів, план асигнувань 

загального фонду, принципи бюджетного асигнування, реєстраційний рахунок, спеціальний реєстраційний 

рахунок, спеціальний фонд, стратегічне планування, фактичні видатки, фінансовий контроль. 

 

      У дипломній роботі розкривається суть фінансових ресурсів, джерела фінансування бюджетних 

установ, аналіз законодавчо – нормативного забезпечення теми дослідження, відображено організаційні 

засади ведення бухгалтерського обліку в державному секторі економіки та внесені пропозиції щодо 

вдосконалення обліку фінансових ресурсів в установах, які утримуються за рахунок бюджетних коштів. 

Проаналізовано стан коштів та джерел їх утворення, зазначені особливості казначейської системи 

виконання державного бюджету та її роль у дотриманні бюджетної дисципліни, досліджено процес 

планування та етапи його проведення для державних та неприбуткових організацій. Викладена методика 

проведення контролю, аналіз ефективності використання коштів здійснена на основі Акту Рахункової 

палати(№22-10/60). 

  

Сторінок: 110  Рисунків: 13   Таблиць: 17  Джерел літератури:  50  Додатків: 9 

 

Далі той самий текст англійською мовою 
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Додаток М 

Зразок оформлення  змісту  дипломної роботи на тему :  

«Облік, аналіз і аудит наявності та використання основних засобів на підприємстві (за матеріалами 

ПАТ «Маяк»)» 

 

ЗМІСТ 

СТОР. 

Вступ 5 

 

Розділ 1. Теоретичні основи обліку, аналізу та аудиту основних засобів на підприємстві 

 

8 

1.1. Характеристика та класифікація основних засобів на підприємстві  8 

1.2. Мета, завдання, методи обліку, аналізу й аудиту основних  засобів на 

підприємстві 

15 

1.3. Нормативно-правове забезпечення обліку й аудиту основних  засобів на 

підприємстві 

 

23 

1.4. Організаційно-економічна характеристика діяльності  ПАТ «Маяк» 30 

Висновки до розділу 1. 34 

 

Розділ 2. Облік наявності та використання основних засобів у ПАТ «Маяк» 

 

35 

2.1. Документальне оформлення обліку основних засобів на підприємстві 35 

2.2. Суть, методи й облік амортизації та ремонту основних засобів 45 

2.3. Інвентаризація основних засобів та відображення в обліку результатів її 

проведення 

55 

Висновки до розділу 2. 63 

 

Розділ 3. Аналіз і аудит наявності та використання основних засобів у ПАТ «Маяк»  

 

64 

3.1. Загальна модель аналізу основних засобів на  підприємстві 64 

3.2. Аналіз забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання на 

підприємстві  

72 

3.3. Методика здійснення аудиту основних засобів на  підприємстві  83 

3.4. Результати аудиту основних засобів та їх документальне оформлення 91 

Висновки до розділу 3. 100 

Висновки 101 

Список використаних джерел 104 

Додатки  
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Додаток Н 

Взірець написання розділів і підрозділів у дипломній роботі  

 

РОЗДІЛ 3  

АНАЛІЗ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ  

У ПП «ЄВРОФЛЕКС» 

 

3.1. Основні етапи та організація аналізу необоротних матеріальних активів на 

підприємстві 

Об’єктами аудиту необоротних матеріальних активів на ПП «Єврофлекс» є 

операції з різними групами основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів, документальне оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку операцій, пов’язаних і їх надходженням, використанням та вибуттям, 

достовірність відображення вартості необоротних матеріальних активів та їх зносу у 

фінансовій звітності підприємства, на рахунках бухгалтерського обліку, економічні 

й технічні показники їх використання, організація обліку необоротних матеріальних 

активів, стан контролю за їх використанням та збереженням. 

Залежно від місця зберігання та відображення в бухгалтерських регістрах 

об’єкти аудиту необоротних матеріальних активів зображено на рисунку 4.1. 

………………… 
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Додаток П 

Взірець титульної сторінки до ілюстративного матеріалу до дипломної роботи  

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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