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  7.4. Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи 

1. Формулювання мети та основних завдань дипломної роботи 

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету дипломної роботи, на-
скільки вдалими будуть її основні завдання, зміст, організація виконання, стиль викладу, насті-
льки якісною можна вважати виконання диплому. 

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виділити в ній основний напря-
мок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути 
загальних міркувань. 

Приклади невдалого формулювання мети дипломної роботи: 

“Мета роботи – проаналізувати сутність організації технічного контролю на підприємст-
ві “Велам”, з’ясувати особливості метрологічного забезпечення якості продукції на підприємс-
тві та розробити пропозиції по усуненню недоліків в обліку і аналізу браку продукції”; 

“Основна мета дипломної роботи – вивчити сутність організації системи оперативно-
виробничого планування в фірмі “Елєн”, проаналізувати порядок розробки оперативних планів, 
з’ясувати недоліки та розробити пропозиції по їх усуненню”. 

Аналіз, вивчення, з’ясування тощо не можуть бути метою роботи, а представляють собою 
завдання, що встановлюються для досягнення мети. Мета дипломної роботи повинна бути тісно 
пов’язана з назвою її теми та відображати кінцевий очікуваний результат, наприклад: 

“... розробити рекомендації щодо вдосконалення методики аналізу фінансового стану пі-
дприємства”, 

“... визначити можливості використання сучасних методів економетричного аналізу для 
прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства”, 

“ ... розробити методику фінансового планування бюджетної установи”. 

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно 
розв’язати в процесі виконання дипломної роботи. Завдання повинні конкретизувати основну 
мету роботи: їх визначення пов’язане з назвами основних розділів. 

2. Вивчення спеціальної літератури і написання її огляду 

Роботу над дипломною роботою слід розпочинати з підбору та вивчення спеціальної лі-
тератури за даною темою. 

Пошук літературних джерел та їх критичний аналіз – це необхідні елементи дипломної 
роботи. У процесі вивчення відібраних за темою літературних джерел необхідно враховувати їх 
хронологічну послідовність. Відносно статей окремих авторів перевагу слід надавати останнім 
публікаціям на одну і ту ж тему. Книги і брошури, за інших рівних умов, мають більшу перевагу 
ніж статті і короткі реферати. За кожним аспектом проблеми, що аналізується в огляді вказуєть-
ся, що створено (рекомендовано, узагальнено, відкрито, вперше апробовано), де використано, 
що це дало (фінансово-економічна, соціальна, екологічна ефективність тощо), в чому є новизна, 
висловлюється думка студента з цього приводу. 

Рекомендується наступна послідовність написання огляду літератури: 

− подається загальний перелік авторів (організацій), які вивчали досліджуване питання; 

− виділяються автори, роботи яких пов’язані з досліджуваною проблемою; 

− викладається короткий зміст робіт, які аналізуються; відзначається новизна, соціальна 
та економічна ефективність, повнота висвітлення досліджуваної теми; 
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− робиться висновок про можливість використання одержаної інформації в процесі роз-
робки досліджуваної теми; 

− роботи, що аналізуються, групуються за частковими та загальними питаннями індиві-
дуального завдання. 

В завершальній частині огляду літератури доцільно зробити коротке узагальнення і ви-
сновки про вивченість проблеми з даної теми та про напрямок подальшого дослідження. Необ-
хідно дати аргументовану оцінку стану і подальшого розвитку теми. Загальний обсяг огляду – 
30-40 літературних джерел залежно від наявності вихідної інформації. В середньому короткий 
огляд по одній рецензованій роботі повинен займати 0,5 — 1,0 сторінку. За ходом викладення в 
тексті робляться посилання на джерела, які представлені в списку використаної літератури. По-
силання подаються за порядковим номером в списку літератури в квадратних дужках; поряд 

вказуються сторінки, на яких розміщений матеріал, якщо він цитується, наприклад, [22,с. 10- 
17]. 

Для полегшення і зручності використання підібраної та вивченої літератури можна реко-
мендувати складання картотеки за даною темою. Це дозволить систематизувати вивчені літера-
турні джерела, згрупувати їх за окремими проблемами і сприятиме ефективній організації робо-
ти при написанні тексту дипломної роботи. 

Огляд літературних джерел складає основу одного з підрозділів дипломної роботи. 

3.Структура дипломної роботи 

 Дипломна робота повинна містити: 

− титульний аркуш; 

− завдання на дипломну роботу; 

− зміст; 

− вступ; 

− основну частину роботи, яка поділяється на розділи; 

− висновки; 

− список використаних джерел; 

− додатки. 

Титульний аркуш є першим листком дипломної роботи спеціаліста. Він оформлюється за 
формою приведеною в додатку З. 

Зміст дипломної роботи містить найменування та номери початкових сторінок усіх розді-
лів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, 
загальних висновків, додатків, списку використанної літератури. Приклад оформлення змісту 
дипломної роботи наведен в додатку К. 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дипломної роботи. Дипломна робота може 
претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним 
потребам економіки, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і струк-
тури фінансово-господарської діяльності, її економічних, організаційних, правових, психологіч-
них та інших сторін. Вступ повинен містити оцінку сучасного стану проблеми (задачі), мету ро-
боти, задачі які необхідно студенту вирішити, характеристику методології аналізу, опис голов-
них джерел даних, практичне значення отриманих результатів.  

Основна частина дипломної роботи повинна розкривати її суть і зміст. Перелік питань, 
які необхідно вирішити, вказується керівником у завданні на дипломну роботу. Як правило, пе-
рший розділ містить визначення позиції автора щодо теорії та сучасного стану питання, що дос-
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ліджується. Тут обов’язково має бути представлено аналіз публікацій, що містять результати 
аналізу проблеми, та визначено особливості об’єкту аналізу, що не знайшли достатнього висвіт-
лення. 

Другий розділ має розкривати методичний пошук автора, де він визначає чинники, що 
впливають на той чи інший стан об’єкта аналізу, формує модель аналізу, обґрунтовує власну по-
зицію щодо особливостей підприємства, що досліджується.  

У висновках і пропозиціях слід вказати практичну науково-господарську, соціальну цін-
ність роботи, її техніко-економічну ефективність. 

Бібліографічний список який складається в алфавітному порядку повинен включати всі і 
тільки ті літературні джерела, що використані при виконанні дипломної роботи та на які є від-
повідне посилання у тексті.  

Короткі висновки і пропозиції подаються до кожного розділу у вигляді "Висновків і про-
позицій". У них повинна відображатись суть виконаної роботи і міститись рекомендації щодо 
впровадження рішень. У Змісті висновки до розділів спеціально не відображаються. Висновки 
до дипломної роботи в цілому подаються окремим розділом без нумерації і розміщуються перед 
переліком використаної літератури. 

Загальний обсяг дипломної роботи складає 80-100 стор. комп’ютерного тексту або 100-
120 стор. рукописного тексту. 

4. Вимоги до оформлення дипломної роботи 

Дипломна робота оформлюється у відповідності до державних стандартів, зміст яких на-
ведено у розділі 4 Методичних вказівок.  

5. Підготовка до захисту та захист дипломної роботи 

На випускаючій кафедрі за місяць до засідання ДЕК проводитися попередній захист дип-
ломної роботи перед кафедральною комісією. Його метою є визначення ступеня готовності дип-
ломної роботи та відповідності її оформлення нормативним вимогам. Склад кафедральної комі-
сії визначає завідувач кафедри з числа провідних викладачів споріднених кафедр факультету 
економічних наук.  

На кафедральний захист представляється не скріплений текст пояснювальної записки, 
анотація до дипломної роботи, демонстраційний матеріал та відзив керівника.  

Студенти, які отримали позитивний відзив кафедральної комісії на дипломну роботу,  
пройшли нормо-контроль без зауважень, переплітають роботу та подають її разом з демонстра-
ційним матеріалом, відзивом керівника завідувачу кафедри для отримання допуску до захисту 
на засіданні ДЕК і направлення до рецензента.  

Якщо рішенням кафедральної комісії студент не допускається до захисту дипломної ро-
боти перед ДЕК, то це питання розглядається на засіданні кафедри з участю керівника (прото-
кол засідання передається в деканат). 

Склад рецензентів визначає завідувач кафедри з числа кваліфікованих працівників виро-
бництва (для дипломної роботи), а також наукових працівників науково-дослідних закладів та 
ВНЗ (для магістерських робіт). 

У рецензії на дипломну роботу повинно відображатись наступне : 

− ступінь відповідності виконаної дипломної роботи завданню; 

− характеристика виконання основних розділів роботи (ступінь використання дипломни-
ком нових досягнень економічної науки, передових методів аналізу тощо); 

− перелік позитивних сторін роботи, оцінка реального значення роботи, рекомендації 
щодо впровадження роботи в цілому або окремих її частин у фінансово-економічну практику; 
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− основні недоліки роботи; 

− оцінка якості дипломної роботи; 

− відзив про дипломну роботу в цілому та його оцінка за п’ятибальною шкалою. 

У кінці рецензії дається оцінка роботі і висновок про можливість присвоєння дипломнику 
кваліфікації спеціаліста (додаток М). Рецензія в письмовому вигляді подається на кафедру разом 
з рецензованою дипломною роботою. 

Студент зобов’язаний завчасно ознайомитись з рецензією і підготуватись до відповіді на 
зауваження рецензента. Після рецензії правка роботи не допускається. При позитивному відзиві 
керівника і рецензента дипломник допускається до публічного захисту на засіданні ДЕК. 

Захист дипломної роботи є завершальним етапом творчої праці дипломника і вимагає ві-
дповідної підготовки. Вона включає в себе складання доповіді на 7-10 хвилин, підготовку де-
монстраційного матеріалу (не менше 4 плакатів) і повторення теорії з основних питань спеціа-
льних і загальних наукових дисциплін. 

Написання доповіді слід розглядати як відповідальну частину роботи. Спочатку необхід-
но скласти план доповіді. Їх структура залежить від характеру теми і послідовності викладення 
основних питань, висвітлених у пояснювальній записці. Доповідь будується таким чином, аби в 
ній були відображені: обґрунтування теми, зміст досліджуваних питань і методи дослідження, 
одержані результати, висновки і пропозиції. 

 План доповіді слід узгодити з керівником, а потім написати повний текст доповіді. При 
написанні доповіді необхідно уникати загальних фраз. Доповідь повинна бути чітка і конкретна, 
відображати суть дипломної роботи. В ній необхідно показати частку участі самого дипломника 
в розробці того чи іншого питання. Ствердження мають аргументуватися  цифровим матеріа-
лом. Для простоти сприймання слід оперувати відносними величинами, а також використати 
демонстраційний матеріал (таблиці, графіки), який повинен бути підготовлений завчасно. 

Перед захистом доповідь повинна бути засвоєна настільки, щоб її не доводилось зачиту-
вати. 

Захист дипломної роботи на засіданні ДЕК відбувається в урочистій атмосфері, публічно. 
Студент одержує право протягом 7-10 хвилин усно викласти суть дипломної роботи, використо-
вуючи при цьому заготовлені графічні матеріали, таблиці, діаграми. Викладати матеріал слід 
спокійно, впевнено, чітко. Після закінчення доповіді члени ДЕК та присутні задають питання, 
на які студент повинен дати повні і правильні відповіді. Потім оголошується відзив керівника 
дипломної роботи. Далі голова ДЕК доручає секретарю комісії зачитати рецензію. Відповіді 
студента на зауваження рецензента повинні бути короткими і стосуватись суті справи. Таким 
також має бути і заключне слово, коли студенту надається можливість уточнити деталі своєї до-
повіді. 

Після публічного захисту дипломної роботи ДЕК на закритому засіданні аналізує оцінки 
кожного члена ДЕК, приймаючи до уваги актуальність теми, якість дипломної роботи, змістов-
ність доповіді, відповіді на запитання, відзив керівника і оцінку рецензента, а також середню 
оцінку за період навчання в університеті. Більшістю голосів виноситься рішення про остаточну 
оцінку дипломної роботи і присвоєння кваліфікації фахівця.  

Студентам, які здали 75% або більше екзаменів на "відмінно", а інші на "добре", і захис-
тили дипломну роботу на "відмінно", видається диплом з відзнакою, про що робиться відповід-
ний запис в протоколі. У протоколі також зазначається, який характер має дипломна робота, 
тобто має вона виробниче значення, впроваджується у виробництво чи містить елементи науко-
вого дослідження. 

Студентам, які проявили схильність до науково — дослідної роботи, ДЕК може дати ре-
комендацію для вступу до аспірантури. 
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Студент, який одержав незадовільну оцінку при захисті дипломної роботи чи не з’явився 
на захист без поважної причини може бути з дозволу ректора допущений на повторний захист 
протягом наступних двох років. 

Студента, який не захистив дипломну роботу повторно, відраховують з університету і 
йому видають замість диплома свідоцтво з переліком зданих за навчальним планом дисциплін, 
але без присвоєння кваліфікації. 

Свідоцтво може видаватись і в тому випадку, коли ДЕК визнає, що студент не є автором 
дипломної роботи. 

У випадку невиконання дипломної роботи у встановлені строки студент відраховується з 
університету за неуспішність з наданням йому права захисту дипломної роботи протягом двох 
років після закінчення теоретичного курсу навчання. При наявності поважних причин, які підт-
верджуються документами, термін може бути продовжений. 


