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ВСТУП 

 

 

Виконання дипломної роботи та її захист перед державною 

екзаменаційною комісією є перевіркою підготовки фахівця до професійної 

діяльності з вибраної спеціальності, його здібностей самостійно аналізувати 

стан проблем у певній галузі науки, розробляти необхідні пропозиції. 

Дипломна робота бакалавра – студентське навчально-наукове 

дослідження, що полягає у самостійному вивченні вибраної проблеми. 

Бакалаврська робота є науковим опрацюванням певної теми в процесі навчання 

за спеціальністю, обов'язковим елементом навчального процесу, формою 

звітності про виконану роботу та підставою для присвоєння освітнього ступеня 

«Бакалавр». 

Дипломна робота бакалавра має відповідати кваліфікаційним вимогам 

щодо змісту й оформлення. Структура дипломної роботи бакалавра демонструє 

логіку зв'язків між явищами та феноменами, які описуються. Отже, така робота 

має відповідати усім вимогам, що висуваються до наукових досліджень: чітке 

формулювання проблеми та досліджуваних питань, обґрунтування її 

актуальності та стану дослідження; поєднання теоретичних підходів із 

застосуванням методологічних знань; наявність наукових висновків, 

актуальних для подальших досліджень проблеми; цілісність, завершеність.  

Отже, під час розробки завдання на дипломну роботу слід ураховувати 

професійні вимоги, а саме ті, що в майбутньому висуватимуться роботодавцем, 

до освітньо-кваліфікаційних рівнів, практичну придатність отримуваних 

результатів дослідження, актуальність розв'язання теоретичних проблем для 

сучасної галузі туризму і, відповідно, здатність слухача до розуміння поточної 

ситуації та тенденцій ринку і розв’язання поставлених завдань з урахуванням 

пройденого етапу підготовки. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з написання 

бакалаврської роботи (вибір теми, опрацювання літератури з досліджуваної 

проблеми, організація досліджень та аналіз результатів досліджень), 
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оформлення її згідно з нормативними вимогами, підготовки до захисту 

спрямовані дати відповіді на запитання, які найчастіше виникають у студентів у 

процесі написання роботи, допомогти їм ефективніше організувати власне 

дослідження, уникнути зайвих хвилювань і помилок, отримати задоволення від 

захопливого процесу наукового дослідження. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

БАКАЛАВРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ» 

 

 

Основні етапи виконання дипломної роботи бакалавра: 

1. Вибір теми дипломної роботи та обґрунтування її актуальності, 

опрацювання та узагальнення законодавчої бази України, нормативно-правових та 

інструктивних матеріалів, літературних та інших джерел з досліджуваної проблеми. 

2. Збирання практичних матеріалів з обраної теми досліджень в умовах 

конкретної установи (організації) або туристичного підприємства. 

3. Вивчення теоретичних аспектів за темою дослідження. 

4. Здійснення аналізу стану обраної проблеми та пропозиції щодо способів її 

вирішення. 

5. Розробка конкретних заходів, які в сукупності мають бути вирішенням 

проблеми, що поставлена в дипломній роботі бакалавра. 

6. Написання відповідних висновків. 

7. Оформлення проведених розробок у вигляді дипломної роботи. 

8. Захист дипломної роботи. 

 

1.1 Вибір теми дипломної роботи бакалавра 

Тематика дипломних робіт розробляється, розглядається і затверджується на 

засіданні кафедри туризму. Перелік тем дипломних робіт кожного року 

оголошується студентам. Студент обирає тему із оголошеного переліку, але також 

має право запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розробки. 

Перед усім студенту рекомендують вибрати тему дипломної роботи, яка 

відповідає спеціальності, за якою він навчається. Під час вибору теми дипломної 

роботи необхідно також ураховувати місце проходження практики. 

Вибираючи тему, слід ураховувати її актуальність та новизну, можливість 

проведення запланованих досліджень у конкретних реальних умовах за час, 

відведений на виконання роботи. Вибір теми визначається, насамперед, тим, чи 

може автор організувати дослідження, проаналізувати літературу з обраної 
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проблеми, підібрати методики, здійснити власний аналіз, дати оцінку та інше. 

Необхідно ретельно проаналізувати, що потрібно для дослідження за обраною 

темою, та чи реально виконати роботу в запланований термін. Непродуманість 

часових можливостей і можливостей пошуку досліджуваних часто є 

перешкодою для своєчасного виконання бакалаврської роботи. 

Основним критерієм під час вибору теми дипломної роботи є науковий і 

практичний інтерес студента. Передусім це стосується студентів, які тривалий час 

цілеспрямовано працювали над однією чи декількома подібними темами, в тому 

числі у рамках виконання курсових робіт та індивідуально-дослідних завдань, 

публікували статті у фахових виданнях, брали участь у роботі наукових 

студентських гуртків, змагалися у олімпіадах та конкурсах наукових робіт, перебували 

у складі штатних співробітників науково-дослідного сектору.  

За однією і тією ж темою дипломні роботи можуть виконувати декілька 

студентів, якщо об'єкт дослідження чи коло питань, що розглядається, різні. Ці 

відмінності мають бути зазначені у завданні до дипломної роботи.  

1.2 Вимоги до структури дипломної роботи 

Робота містить такі структурні елементи (у порядку їх розташування у 

роботі): 

- титульну сторінку; 

- типовий бланк завдання до роботи; 

- зміст;  

- вступ; 

- основну частину (складається із трьох розділів); 

- висновки; 

- список використаної літератури;  

- додатки; 

- реферати; 

- анотації. 

Титульна сторінка містить інформацію про вид роботи і найменування 

теми, дані про виконавця та керівника (додаток А).  
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Типовий бланк завдання до дипломної роботи розміщують 

безпосередньо після титульного аркуша. Зразок оформлення завдання 

дипломної роботи наведено у додатку Б. 

Зміст оформляється на одній чи декількох сторінках.  

Зміст містить такі елементи (у порядку згадування): вступ; послідовно 

перераховані найменування всіх розділів і підрозділів; висновок; список 

використаної літератури; додатки і номери відповідних сторінок. 

Титульний аркуш, завдання і зміст не нумерують, але враховують у 

загальній нумерації. 

Вступ призначений для обґрунтування актуальності теми роботи, 

формулювання мети та завдань дослідження. Рекомендований обсяг вступу –     

2 сторінки машинописного тексту. 

Вступ має містити таку інформацію: 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з 

відомими рішеннями наукового завдання обґрунтовують актуальність та 

доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва. 

Висвітлення актуальності має якомога точніше показувати сутність наукового 

завдання. 

Внесок провідних учених у дослідження предметної області. Слід навести 

короткий перелік науковців (із посиланнями на їх роботи – позиції списку 

використаної літератури в основному тексті), які займалися визначеною 

тематикою. 

Мета та завдання дослідження. Мета визначає наскрізну ідею роботи, до 

якої так чи інакше повертається автор у процесі виконання дослідження. Завдання, 

які необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети, обумовлюють етапи 

дослідження. Для кожного розділу варто сформулювати по 2–3 завдання, які 

визначатимуть основний зміст підрозділів. 

Об'єкт дослідження – це процес або явище, які породжують проблемну 

ситуацію й вибрані для вивчення.  
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Предмет дослідження – деталізація функцій управління процесом або 

явищем, що міститься в межах об'єкта. 

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті визначається та 

його частина, яка є предметом дослідження, саме на нього спрямована увага 

студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Подавати їх порібно не 

відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, визначаючи, що саме 

досліджувалось тим чи іншим методом. 

Інформаційна база дослідження. Наводиться короткий опис джерел, до 

яких звертався автор у процесі написання дипломної роботи.  

Наукова новизна – для бакалаврської роботи є умовною, більше 

стосується до студента, як нова для нього проблема. Звичайно використовують 

фразу: «Наукова новизна справжнього дослідження полягає у …».  

Практичне значення одержаних результатів. Наводять відомості про 

практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх 

використання. Коротко характеризують основні теоретичні чи прикладні 

результати роботи (методичні рекомендації з окремих напрямів діяльності 

суб'єкта дослідження або аспекту предмета дослідження, моделі, доповнення до 

чинного законодавства та інше), визначають можливу галузь їх упровадження 

та їх вплив на проблему, яку розв’язують. 

Апробація результатів роботи і публікації. За наявності оприлюднення 

результатів попередніх наукових досліджень, що створили підгрунття 

дипломної роботи, наводять інформацію про наукові та науково-практичні 

конференції, семінари, наради, у яких брав участь автор, а також указують 

наявність публікацій у наукових журналах, збірниках наукових праць, 

матеріалах і тезах конференцій, семінарів та ін. 
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1.3 Вимоги до змісту розділів дипломної роботи 

 

Теоретичний розділ дипломної роботи повинен складатися з                    

3–4 підрозділів. У першому розділі дипломної роботи обґрунтовують 

теоретичну базу вибраного завдання (проблеми) і виконують її 

макроекономічний аналіз, наводять огляд літератури, нових розробок, іншої 

інформації, пов'язаної з темою. 

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової та 

практичної думки згідно зі своїм завданням (проблемою). Стисло, критично 

висвітлюючи роботи попередників, автор має назвати ті питання, що 

залишились невирішеними і, отже, визначити свій внесок у розв'язанні 

проблеми. 

Теоретичний розділ розробляється на засадах вивчення спеціальної 

літератури, нормативно-законодавчої документації та офіційної статистичної 

інформації. 

Огляд має повно і систематизовано відбивати стан предмета дослідження. 

Відомості, що містяться у ньому, мають дозволяти об'єктивно оцінювати 

науково-прикладну значущість досліджуваної проблеми, правильно вибирати 

засоби досягнення мети, поставленої в роботі. 

У теоретичному розділі розглядають такі аспекти проблеми: категорії, 

характеристики, законодавчі акти, які відображають тему; показники, чинники, 

алгоритми, формули розрахунків і моделі; стратегічні та тактичні аспекти, 

пов'язані з проблемою; ступінь її вивченості. Слід проаналізувати також місце 

проблеми, що вивчається, в системі світової економіки. 

Результатом теоретичного розділу має бути повна теоретико-

методологічна концепція предмета дослідження, модель пошуку механізмів 

розв'язання проблеми, поставленої у дипломній роботі. Ця модель повинна 

мати наскрізний характер, тобто щоб її алгоритм можна було використовувати 

для аналізу відповідної інформації в аналітичному розділі та обґрунтуванні 

рекомендацій, пропозицій і висновків у проектному розділі.  

Рекомендований обсяг розділу – 25–30 сторінок. 
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Аналітичний розділ дипломної роботи повинен складатися з 3–4 основних 

підрозділів і має містити загальну характеристику діяльності туристичного 

підприємства, на базі якого виконують роботу, якісний та кількісний аналіз 

розв’язання досліджуваного завдання в умовах діяльності підприємств, 

організацій та установ. Якщо тема дипломної роботи вимагає дослідження на 

макрорівні, наприклад, регіональних або світового ринків, доцільно розробити 

відповідну модель аналізу із урахуванням потреб туристичного підприємства – 

бази практики.  

Під час складання характеристики бази дослідження необхідно подати 

такі дані про неї: повне найменування, призначення, організаційну структуру, 

основні види діяльності й продукції (послуг і товарів) та ін. Далі на базі 

статистичної звітності дають економічну та функціональну характеристику 

діяльності бази дослідження. 

Цей розділ має також містити аналіз податкової та фінансової діяльності 

підприємства. Інформаційною основою дослідження виступає баланс (форма 1), 

Звіт про фінансові результати (форма 2) і спеціальні бланки звітності 

підприємств туристичної галузі (наприклад, для операторів та агентів – форми 

ТУР-1, ТУР-1(к) та ін.). Додатковою перевагою роботи буде наявність 

розрахунків у пакетах прикладних програм, графічного матеріалу – діаграм, 

графіків, блок-схем та ін.  

Важливою складовою аналітично-дослідницького розділу дипломної 

роботи є всебічний розгляд та оцінка ступеня вирішення досліджуваних 

проблем на підприємствах, установах, організаціях для виявлення позитивних 

сторін і наявних недоліків. 

Студенту слід приділити значну увагу формулюванню висновків. 

Важливість цього завершального етапу здійснення аналізу зумовлюється тим, 

що його результати служать базою для виконання робіт на наступній стадії 

опрацювання теми дипломної роботи – під час підготовки й обґрунтування 

проектних рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків. Тому студент 

повинен звернути особливу увагу на чіткість попередніх висновків з аналізу. 
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Дослідницька складова розділу має базуватися на проведенні 

комплексного оцінювання предмета та об'єкта роботи, їх стану в різні періоди 

часу. При цьому важливою умовою є дослідження чинників, що визначають 

стан предмета проектування, особливо чинників сезонності, що є суттєвими для 

туристичної галузі. Вони здійснюються за матеріалами, що відображають зміни 

предмета проектування в динаміці за кілька попередніх періодів (років, 

кварталів, місяців) і їх вплив на ефективність функціонування бази 

дослідження. 

У дослідженні використовують методи порівняльного аналізу, 

моделювання, математичної статистики, методи соціальних досліджень 

(опитування, анкетування) та ін. Як результати дослідження можуть виступати 

емпіричні, графічні та інші залежності, проекти нормативних актів, моделі, 

схеми та структури, управлінські рішення, розроблені методики тощо. 

Результати дослідження мають бути використані в проектному розділі 

для обґрунтування конкретних пропозицій і рекомендацій. 

Студент повинен продемонструвати вміння самостійно проводити 

наукові дослідження, застосовувати сучасні економіко-математичні, 

статистичні та інші методи наукового пізнання, надавати науково-аналітичну 

характеристику новим явищам, а також використовувати нові знання для 

конкретних прикладних фінансово-економічних заходів. Обов'язковою є власна 

оцінка автора щодо виявлених тенденцій та обґрунтування висновків і 

пропозицій, спрямованих на вирішення проблемних питань.  

Рекомендований обсяг розділу – 25–35 сторінок. 

Проектний розділ дипломної роботи має складатися з 2 основних 

підрозділів, у цьому розділі на базі теоретичного узагальнення й аналізу 

вибраної проблеми обґрунтовують нові підходи до її вирішення, теоретичні, 

нормативні, методичні та практичні пропозиції, а також управлінські, 

організаційні та економічні заходи щодо усунення виявлених недоліків, 

удосконалення діяльності відповідного підприємства, організації, установи або 

його підрозділу. Обов'язковим підрозділом проектного розділу є результати 
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оцінюваня економічної та соціальної ефективності проектних пропозицій, 

обумовлених темою проекту. 

Загальним для всіх тем є виконання таких вимог: матеріал у проектному 

розділі розміщують у такій послідовності: 

- установлення мети та цілей проектування з посиланням на теоретичний 

та аналітично-дослідницький розділи; обґрунтування проектних пропозицій, їх 

змісту й очікуваних результатів; 

- характеристика передумов практичного впровадження проектних 

пропозицій; розрахунок необхідних фінансових, матеріальних та інших 

ресурсів і економічної ефективності для кожної пропозиції; зведений 

розрахунок економічної ефективності; 

- зведені розрахунки економічних і фінансових результатів проекту 

оформлюють згідно з вимогами методичних рекомендацій і обов'язково 

подають в ілюстративному матеріалі; 

- проектні пропозиції можуть мати вигляд моделі, методики, проекту 

інструктивно-методичних матеріалів; управлінських, економіко-організаційних, 

економіко-фінансових, соціально-фінансових, інноваційних та інших заходів 

тощо. 

Проектний розділ може бути побудований у двох формах: 

1. Розробка однієї ідеї, яка за своєю сутністю буде комплексним заходом з 

удосконалення різних сфер управлінської та економічної діяльності бази 

проектування.  

2. Обґрунтування декількох заходів (двох і більше), пов'язаних між собою 

ідеєю вдосконалення предмета та об'єкта проектування. У цьому разі окремий 

захід націлений на усунення конкретного недоліку в діяльності підприємства, 

організації чи установи, а система заходів у цілому сприятиме досягненню мети 

дипломної роботи. 

Вибір форми побудови проектного розділу визначають за темою 

дипломної роботи і результатами попередніх досліджень.  

Рекомендований обсяг розділу – 25–35 сторінок 
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У висновках стисло роз'яснюються найважливіші наукові та практичні 

результати, одержані в роботі, які повинні містити формування розв'язаної 

проблеми (задачі), її значення для науки та практики здійснення туристичної 

діяльності. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та 

практичного використання отриманих результатів. 

У висновках необхідно зробити акцент на якісних і кількісних 

результативних показниках, обґрунтувати їх вірогідність, виділити головні 

рекомендації щодо використання розроблених моделей і пропозицій. 

Студент у логічній послідовності узагальнює результати дослідження, 

формулює висновки та пропозиції до кожного розділу (підрозділу) і дипломної 

роботи в цілому. За змістом і формою вони мають бути чітко викладені, 

аргументовані і співвіднесені з уже відомими науково-практичними 

розробками. 

У висновках повинна бути відображена також сукупність результатів і 

положень, що характеризують її автора як здобувача відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня, його особистий внесок у розробку теми. 

Список використаної літератури – елемент бібліографічного апарату, 

котрий містить бібліографічні описи використаних літературних джерел, його 

розміщують після висновків. 

До списку використаної літератури включаються видання (у друкованому 

та електронному вигляді), до яких звертався студент у процесі написання 

дипломної роботи та які становлять інформаційну базу дослідження. Перевагу 

слід надавати науковим та офіційним виданням, однак у разі необхідності 

можна посилатися і на публіцистичні матеріали. Основними джерелами є: 

монографії, підручники та навчальні посібники, наукові статті у періодичних 

виданнях, нормативно-правові документи, офіційні звіти та публікації 

міжнародних організацій, органів державної влади, у тому числі статистичних 

бюро, державні та галузеві стандарти. Слід розуміти, що посилання на ресурси 

мережі Інтернет заохочується у разі, якщо на сайтах розміщено, передусім, 
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достовірні матеріали, а не сумнівні дані, які неможливо перевірити на 

достовірність та встановити авторство. 

Бібліографічний опис літературних джерел складають відповідно до 

чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, зокрема, ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання». Правила бібліографічних записів встановлює Книжкова 

палата України.  

Літературні джерела можна розміщувати в порядку появи посилань у 

тексті або в алфавітному порядку за категоріями (спочатку наводяться 

нормативно-правові документи, потім монографії, навчальні посібники та 

підручники, препринти, статті у періодичних виданнях, ресурси мережі 

Інтернет). Літературу іноземною мовою групують окремо за тим же принципом 

і розміщують після україно- та російськомовних позицій. 

Додатки є обов'язковим розділом дипломної роботи. Перелік додатків 

визначає автор роботи за узгодженням з науковим керівником, виходячи з теми 

роботи та її обсягу. 

Обов'язковим є реферат (реферований зміст дипломної роботи обсягом 2–

3 сторінки (додаток В) та анотації українською, російською та англійською 

мовами (додаток В).  

За необхідністю до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття дипломної роботи: 

- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки; 

- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- протоколи, акти, розрахунки економічного ефекту та ефективності; 

- інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач, які 

розроблені в процесі виконання дипломної роботи; 

- ілюстрації допоміжного характеру; 

- допоміжні матеріали, що мають прикладне значення (таблиці, 

малюнки, форми фінансової та спеціальної звітності), затверджені програми 

розвитку та ін. 
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Матеріал, що надано в додатках, має відповідати вибраній темі 

дослідження і містити джерела, що були базою для проведення наукових 

досліджень і практичних розробок. 

Перелік використаної літератури та додатки не входять до загального 

обсягу дипломної роботи.  

Більшість тем дипломних робіт, наведених у переліку, відповідають 

стандартній структурі, тому слід дотримуватися змістовного наповнення 

розділів і порядку їх оформлення. У разі, якщо для розкриття теми необхідно 

використовувати іншу структуру та дані, студент має це попередньо узгодити із 

керівником роботи від кафедри (перелік рекомендованих тем наведено в пункті 

3). 

До додатків, які не включаються до зброшурованої роботи, проте є 

обов'язковими, належать (додаток Г): 

- відгук наукового керівника на дипломну роботу студента; 

- зовнішня рецензія на дипломну роботу (її можуть надати будь-яке 

підприємство чи організація, у тому числі ті, де студент проходив 

переддипломну практику, окрім КрНУ); 

- довідка про достовірність даних (її надає підприємство чи організація, 

де студент проходив переддипломну практику). У разі, якщо у другому та 

третьому розділах використано звіти декількох підприємств, довідку слід 

подати з основного об'єкта дослідження; 

Цінність теоретичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення 

діяльності об'єкта – бази практики – може бути підтвердженою довідкою про 

використання результатів дослідження, яка надається підприємством чи 

установою. 

Демонстраційний матеріал до дипломної роботи не має 

регламентованої структури, переважно обумовлюючись сценарієм захисту та 

особливістю результатів дослідження. Проте варто дотримуватися таких 

рекомендацій: 
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- обсяг демонстраційного матеріалу не повинен перевищувати                   

10–15 сторінок; 

- оформлення титульної сторінки є тотожним до титульної сторінки 

самої дипломної роботи, фраза «пояснювальна записка до дипломної роботи» 

замінюється на «демонстраційний матеріал до дипломної роботи»; 

- до захисту готують n + 1 кількість екземплярів демонстраційного 

матеріалу (за кількістю членів державної екзаменаційної комісії та додаткового 

екземпляру, який підписують студент і науковий керівник і зберігають в архіві 

разом із дипломною роботою); 

- редагування тексту та графічного матеріалу має бути максимально 

наближеним до стилю основного тексту роботи, проте можна не дотримуватися 

встановленого розміру тексту та значення міжрядкового інтервалу – головним 

критерієм є зручність візуального сприйняття представленої інформації та 

естетичність оформлення; 

- розміщувати плакати слід за порядком посилання на них у тексті 

виступу. 

Мультимедійна презентація може містити зображення, що не належать до 

демонстраційного матеріалу, але повинна обов'язково містити наведену в ньому 

інформацію.  

 

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

2.1 Загальні вимоги 

Дипломні роботи мають бути надруковані на одній стороні аркуша білого 

паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді суцільного тексту, ілюстрацій і 

таблиць. Гарнітура шрифту типу TIMES NEW ROMAN (14 кг). Міжрядковий 

інтервал – множник 1,5. 

Текст дипломних робіт варто набирати, дотримуючись таких полів: ліве 

поле – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, 

нижнє – не менше 20 мм. 

Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту роботи – однаковою. 
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Окремі слова, формули, знаки, що вписуються до тексту, мають бути 

чорного кольору: щільність вписаного тексту має бути максимально 

наближеною до щільності основного тексту. 

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти 

підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці 

або між рядками виправленого тексту. 

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» не нумерують, а їхні 

найменування служать заголовками структурних елементів. Додатки слід 

позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком 

літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

Найменування таких структурних елементів, як розділи і підрозділи 

основної частини роботи, повинні мати пронумеровані заголовки. 

Заголовки структурних елементів робіт і заголовки розділів слід 

розташовувати в центрі і писати прописними літерами (тобто великими 

літерами) без крапки наприкінці, не підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів роботи варто починати з абзацного відступу 

і писати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки 

наприкінці. 

Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту роботи і 

дорівнювати 1,25 см (або 5 символам).  

Відстань між найменуванням першого розділу та підрозділу, між 

підрозділом і текстом складає 1 абзацний відступ (приблизно 15 мм). 

Переноси у заголовку не допускаються. Відстань між заголовками 

і наступним або попереднім текстом має бути в межах 15–20 мм. 

Найменування наступного підрозділу та початок його тексту 

розташовують на тій же самій сторінці, що й закінчення попереднього 

підрозділу. Відстань між текстом попереднього підрозділу та найменуванням 

наступного складає 1 абзацний відступ. 
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Допускається розміщати найменування підрозділу в нижній частині 

сторінки, якщо після нього розташовано два чи більше рядки тексту. 

2.2 Оформлення змісту 

Перед початком виконання дипломної роботи треба узгодити 

найменування всіх розділів і підрозділів з керівником роботи. Зміст роботи 

містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів 

та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, 

загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.  

2.3 Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, 

формул подають арабськими цифрами без знака «№». Номер сторінки 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці. 

Титульний лист, завдання на виконання дипломної роботи, зміст 

включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер на цих сторінках не 

проставляють. 

Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок робіт. Номер на цих сторінках проставляється. 

Розділи і підрозділи нумерують арабськими цифрами. Розділи робіт 

повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу основної частини роботи і 

позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад 1., 2., 3. Підрозділи 

повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. Після номера підрозділу ставлять крапку, наприклад 1.1., 1.2., 

1.3. і т. д. 

За необхідності матеріал кожного підрозділу може бути поданий у 

вигляді пунктів. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставлять крапку. У кінці номера має стояти крапка, наприклад 1.3.2. (другий 

пункт третього підрозділу першого розділу). 
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2.4 Ілюстрації 

Ілюстрації (рисунки, діаграми, схеми, графіки) розташовують 

безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 

На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. Якщо ілюстрації створені не 

автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого запозичена 

ілюстрація. 

Назви рисунків, графіків розташовують під ілюстрацією (по центру). 

Приклад: 

Для зручності порівняння ступеня задоволеності споживачів послугами 

готелю побудуємо карту профілів задоволеності споживачів, що наведено на 

рис. 1.1 [16]. 
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Рис. 2.1 – Карта профілю задоволеності споживачів послугами готелю 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації має 

складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими 

ставиться крапка. Назва рисунка має бути виділена напівжирним шрифтом. 
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Відстань від тексту до ілюстрації і від назви ілюстрації до тексту – один 

рядок (але не більше 20 мм).  

2.5 Таблиці 

Таблицю слід розташовувати після тексту, у якому вона згадується 

вперше, або на наступній сторінці/сторінках. На всі таблиці мають бути 

посилання в тексті роботи. Таблиці нумерують арабськими цифрами 

порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, поданих у 

додатках. У правому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують 

напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера 

розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою. 

Назву таблиці пишуть малими напівжирними літерами, крім першої 

великої, і розташовують над таблицею. Текст таблиці має бути набраний 

шрифтом TIMES NEW ROMAN, 12 кг. 

«Шапку» таблиці під час перенесення замінюють на відповідні номери 

граф таблиці. Якщо таблиця не переноситься на наступну сторінку, графи 

таблиці не нумерують. 

Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається у разі написанні 

не менше двох рядків після «шапки» таблиці. 

Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстані від тексту роботи до 

назви таблиці, після назви таблиці і після таблиці до тексту роботи мають 

складати один рядок, але не більше 20 мм. 

Якщо в таблиці наведені дані, які мають декілька одиниць виміру, то 

доцільно внести до таблиці окрему графу щодо одиниць виміру. 

Приклад: 

Характеристику привабливості засобів переміщення з метою туризму 

наведено в табл. 1.1.  

У разі, коли розмір таблиці виходить за формат сторінки, таблицю 

поділяють на частини, які переносять на наступну сторінку/сторінки. Під час 

перенесення таблиці на іншу сторінку в кожній частині таблиці вказують, що це 

її продовження, і номер таблиці (наприклад, «Продовження табл. 1.1»). 
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Останню частину таблиці на новій сторінці розміщують під фразою 

«Закінчення таблиці» (наприклад, «Закінчення табл. 1.1»). 

Таблиця 1.1 – Порівняльна характеристика привабливості засобів 

переміщення з метою туризму 

 

Ранг 

Кількість туристів – подорожі  

з метою відпочинку  

(4 чи більше ночівель) 

Витрати туристів на пакетні послуги –  

подорожі з метою відпочинку  

(4 чи більше ночівель) 

1 2 3 4 5 

1 Німеччина 46 369 Німеччина 17 394 000 

2 Франція 33 380 Франція 16 691 238 

3 Сполучене 

Королівство 30 934 

Сполучене 

Королівство 9 373 999 

 

Приклад: 

Продовження табл. 1.1 

 

 

2.6 Переліки 

Переліки можуть бути наведені всередині розділів. Перед 

перерахуванням можна використовувати арабські цифри з дужкою, малі літери 

з дужкою або взагалі не нумерувати – з абзацного відступу. Наприкінці 

ставлять крапку з комою або двокрапку, якщо є подальша деталізація. Після 

останнього пункту перерахування ставлять крапку.  

Приклад: 

ІКПТ заснований на використанні трьох широких груп чинників, які 

визначають конкурентоспроможність галузі. Ці групи складають три 

субіндекси ІКПТ: 

1) система управління – чинники і заходи, що залежать від політики 

влади та зазвичай  знаходяться у компетенції уряду; 

1 2 3 4 5 

4 Іспанія 14 875 Італія 4 182 406 

5 Польща 10 766 Нідерланди 3 842 000 
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2) ділове середовище й інфраструктура – складають основу економіки 

країни; 

3) людські, природні та культурні ресурси – історично-культурне 

надбання країни. 

2.7 Примітки 

У разі необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації в 

дипломній роботі можуть бути подані примітки. Примітки розташовують після 

тексту, таблиці або ілюстрації, до яких вони належать. Якщо примітка одна, її 

не нумерують. 

Слово «Примітка» пишуть із великої літери з абзацного відступу, не 

підкреслюючи. Після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери в 

тому ж рядку наводять текст примітки. Рекомендований розмір  

шрифту – 12. 

Приклад: 

Таблиця 1.5 – Основні показники діяльності туристичних підприємств 

№ Показники 

Наростаючим 

підсумком 

з початку звітного року 

1  Середньооблікова чисельність працюючих (осіб)  112 

2  Виручка від реалізації туристичних послуг * 

(тис. грн)  
21 357 

 

*Примітка. Виручкою від реалізації туристичних послуг вважають суму, фактично 

отриману суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за 

здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). 

 

Якщо приміток на одній сторінці декілька, то їх нумерують послідовно 

арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітки» ставлять двокрапку і з 

нового рядка, з абзацу, після номера примітки з великої літери наводять текст 

примітки. 

2.8 Формули та рівняння 

Формули і рівняння в роботі розташовують у центрі рядка після тексту, в 

якому вони згадуються. 
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Формули в роботі виконуються за допомогою стандартних математичних 

редакторів Microsoft Office. 

Формули і рівняння в роботах (за винятком формул і рівнянь, наведених у 

додатках) нумерують у межах розділу. Номер формули або рівняння 

складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, між 

якими ставлять крапку. 

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в 

круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень 

символів і числових коефіцієнтів, що належить до формули або рівняння, 

наводять під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі або 

рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного 

відступу зі слова «де» без двокрапки. Пояснення значення кожного символу та 

числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи 

мають бути написані на однаковій відстані від лівого поля сторінки. 

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить 

до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед 

ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Відстань від 

тексту до формули і від формули або/і розшифровки формули до тексту – один 

рядок (але не більше 20 мм). 

Приклад: 

Одноразова місткість готелю розраховується за формулою [6, с. 42]: 

mi

n

i

iо KNМ 
1

,     (1.2) 

де Ni – кількість номерів кожної категорії; Kmi – кількість місць у кожному 

номері i–тої категорії; n – кількість категорій номерів. 

2.9 Посилання 

У тексті роботи необхідно давати посилання на всі джерела, включені до 

переліку використаної літератури. Посилання на літературні джерела вказують 

у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела в переліку 

використаної літератури та номера сторінки, звідки наведені дані. Якщо 

використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших 



25 

 

джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати 

номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке подане 

посилання в роботі. 

Порядок оформлення посилань на літературні джерела в тексті: 

- якщо посилаються на всю роботу, то в квадратних дужках пишуть 

порядковий номер джерела в списку літератури. Наприклад: «окремі автори 

[27; 40; 64] не розділяють подібної точки зору»;  

- якщо в тексті вживають цитату чи викладають твердження, положення, 

висновки тощо, автором яких не є студент, то в квадратних дужках вказують 

номер джерела за списком, що цитується чи згадується. Наприклад: [14, с. 5]. 

Приклад 

Сумарно туристичний оборот виражається обсягом виручки від реалізації 

всієї сукупності туристичних послуг і називається доходом від реалізації 

туристичного продукту [10, с. 58]. 

Якщо наводять посилання на фрагмент тексту роботи або ілюстрації, слід 

писати: 

« ...у розділі 2...»; 

« ...(підрозділ 2.5)...»; 

«...відповідно до підрозділу 1.2...»; 

«...на рис. 1.7...»; 

«...у табл. 2.4...». 

2.10 Оформлення списку використаної літератури 

Під час написання основної частини роботи список літератури має бути 

наведений після висновку з нової сторінки. Під час групування літературних 

джерел за видами список нормативно-правових документів розташовують у 

такій послідовності: 

- закони України; 

- укази Президента України;  

- постанови Верховної Ради України; 

- постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; 
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- інша література подається за абеткою (положення міністерств і 

відомств, інструкції міністерств та відомств). 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або 

виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків 

будь-яких елементів, скорочення назв. Бібліографічний опис джерел складають 

відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Із 

офіційними вимогами можна ознайомитися на сайті Книжкової палати України 

[http://www.ukrbook.net/bib_zap.htm]. 

Приклад бібліографічного опису літературних джерел наведено в табл. 4. 

Приклад: 

Таблиця 4 – Приклад бібліографічного опису літературних джерел 

 

Вид джерела Приклад оформлення 

1 2 

Законодавчі та 

нормативні  

документи 

1. Про туризм : Закон України від 15.09.95 р. № 325/95 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – С. 241.  

2. Про стандартизацію та сертифікацію : Декрет Кабінету 

Міністрів України вiд 10.05.1993 р. № 46-93 // Відомості Верховної 

Ради України. – 1993. – № 27. – С. 289 

Стандарти 1. Система управління якістю. Вимоги. (ISO 9001–2000, IDT) – на 

заміну ДСТУ ISO 9001–95, ДСТУ ISO 9002–95, ДСТУ ISO 9003–95: 

Чинний від 01.10. 2001. – К., 2001. – 44 с. 

Книги:  

 

Один автор 

1. Агафонова Л. Г. Підготовка бізнес-плану. Практикум / 

Л. Г. Агафонова. – К. : Знання, 2001. – 52 с. 

2. Любіцева О. О. Методика розробки турів : навч. посібн. / О. О. 

Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2003. – 104 с. 

3. Уніфіковані технології готельних послуг : навч. посібн. / за ред. В. К. 

Федорченка. – К. : Вища школа, 2001. – 237 с. 

Два (три) автори 1. Яновська Н. Туризм : організація і облік / Н. Яновська, 

С. Філатов. – Х. : Фактор, 2002. – 220 с.  

2.  Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг : 

навч. посібн. / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – К. : 

Альтерпрес, 2004. – 288 с.  

Чотири і більше 

авторів 

 

1.  Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. 

посібн. 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) 
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Продовження табл. 4 
1 2 

Багатотомний 

документ 

 

1.  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. 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

 

1. Dekhtyar N. The impact of creative economy on the prospects of tourism 

development in Ukraine / N. Dekhtyar  

// Проблеми управління соціально-економічним розвитком України : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів 

(27 квітня 2012 р., м. Харків). – Х. : ВБ "Фактор", 2012. – С. 728–733 

Препринти 1. Зима А. Г. Значение ЮНЕСКО как межправительственной 

специализированной организации ООН. Препринт / А. Г. Зима. – Х. : Изд. 

ХНЭУ, 2008. – 48 с.  
 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : 

Халімон, 2006. – 175, [1] с. 

2. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-

ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. 

Атласи 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру 

та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол. : 

С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та 

ін.]. – К. : Варта, 2006. –  

217, [1] с. 

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. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Петриченко П. А. Формування маркетингової інформаційної системи 

підприємств санаторно-курортного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і управління 

підприємствами (підприємства туристично-рекреаційного комплексу) / П. 

А. Петриченко. – Сімферополь, 2008. – 20 с. 

Періодичні 

видання 

 

1. 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 

Ресурси 

мережі 

Інтернет 

1. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007 [Electronic resource] / 

editors Jennifer Blanke, Thea Chiesa. – Geneva, Switzerland : The publishing 

house of the World Economic Forum, 2007. – 461 p. – Access mode :  

http://www.weforum.org/pdf/TTCR07 
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Приклад: 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III // Кодекс 

України про надра, Лісовий кодекс України, Водний кодекс України, 

Повітряний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. 

станом на 15 січ. 2010 р. Офіц. текст. – К. : Видавець Паливода А. В., 2010. – 

168 с. – (Кодекси України). 

2. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної 

мережі України на 2000 – 2015 роки : Закон України від 21.09.2000 р. № 1989-

ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. – Ст. 405. 

3. Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної 

диференціації соціально-економічного розвитку регіонів : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.05.2009 р. № 476 // Офіційний вісник України. – 2009. 

– № 37. – С. 32. 

4. Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-

економічного розвитку малих міст на 2011 – 2015 роки : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.11.2010 р. № 1090 // Офіційний вісник України. – 

2010. – № 92. – Ст. 3266.  

5. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 р. № 

2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – С. 422.  

6. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України 

від 25.06.1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – 

С. 546. 

7. Бєлєнький П. Ю. Конкурентність на транскордонних ринках  

/ П. Ю. Бєлєнький, Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв. – Львів : Інститут регіональних 

досліджень НАН України, 2005. – 214 с. 

8. Боголюбов В. С. Экономика туризма / В. С. Боголюбов,  

В. П. Орловская. – М. : Академия, 2005. – 192 с. 
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9. Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы развития инте-

грированных структур бизнеса : монография / В. М. Горбатов. – Х. :  

ИД «ИНЖЭК», 2006. – 591 с.  

10. Карташевская И. Ф. Туристические потоки как управляемая категория 

базисной модели рекреационной системы / И. Ф. Карташевская // Культура 

народов Причерноморья. – 2005. – № 63. – С. 53–57.  

11. Кизим Н. А. Концентрация экономики и конкурентоспособность стран 

мира : монография / Н. А. Кизим, В. М. Горбатов. – Х. :  

ИД "ИНЖЭК", 2005. – 214 c.  

12. Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво в умовах інтеграційних 

процесів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : 

спец. 08.10.01 / Н. А. Мікула ; НАН України ; Інститут регіональних 

досліджень. – Львів, 2005. – 434 с. 

13. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : 

монографія / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова та ін. – Х. : ВД 

"ІНЖЕК", 2006. – 239 с. 

14. Пономаренко В. С. Концептуальні основи економічної безпеки : 

монографія / В. С. Пономаренко, С. В. Кавун. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 256 с. 

15. Раєвнєва О. В. Моделювання антикризового управління регіоном / О. 

В. Раєвнєва, Н. Ю. Голіяд. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 299 с. 

16. Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки 

та практики : монографія / В. С. Пономаренко, М. О. Кизим,  

Ю. Б. Іванов та ін. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 404 с.  

 

3 МОДУЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

 

Зразок заяви на вибір теми дипломної роботи наведено у додатку И. 

1. Дослідження діяльності міжнародних організацій у сфері туризму. 

2. Дослідження діяльності транснаціональних компаній у галузі туризму. 

3. Розвиток інновацій у туристичній індустрії. 
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4. Управління інноваційною діяльністю на туристичному підприємстві та 

шляхи її вдосконалення. 

5. Дослідження інтеграційних процесів на регіональних туристичних 

ринках. 

6. Дослідження історичних передумов розвитку туризму та їх вплив на 

сучасний стан галузі. 

7. Шляхи розвитку корпоративної культури як чинника 

конкурентоспроможності туристичного підприємства. 

8. Шляхи розвитку логістичного підходу в управлінні діяльністю 

туристичних підприємств. 

9. Розвиток маркетингових досліджень у сфері туризму. 

10. Механізм державного регулювання діяльності туристичної галузі 

України. 

11. Удосконалення стратегічного управління діяльністю туристичного 

підприємства. 

12. Удосконалення організації дитячого туризму. 

13. Удосконалення організації ділового туризму. 

14. Шляхи удосконалення організації діяльності спеціалізованих туристичних 

підприємств. 

15. Шляхи удосконалення організації діяльності туроператорів в’їзного та 

виїзного туризму. 

16. Удосконалення організації діяльності туроператорів внутрішнього 

туризму. 

17. Напрями удосконалення організації екстремального туризму. 

18. Організація рекреаційного туризму. 

19. Організація спортивного туризму. 

20. Розвиток освіти у галузі туризму: національний та закордонний досвід.  

21. Дослідження особливостей організації відпочинку на гірськолижних 

курортах. 
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22. Дослідження особливостей організації літніх таборів для дітей та 

молоді. 

23. Перспективи створення курортно-рекреаційних комплексів в Україні. 

24. Перспективи створення розважальних туристичних комплексів в 

Україні. 

25. Перспективи створення штучних курортно-рекреаційних комплексів. 

26. Перспективи функціонування інтерактивних систем замовлення 

туристичних та супутніх послуг в Україні. 

27. Удосконалення принципів та методів оцінювання туристичного 

потенціалу території. 

28. Розробка маркетингових заходів зі стимулювання внутрішнього 

туризму.  

29. Стратегічні імперативи розвитку готелів. 

30. Стратегічні імперативи розвитку стратегії підприємств ресторанного 

господарства. 

31. Розробка стратегії розвитку туристичної галузі України. 

32. Сучасний стан та перспективи розвитку заповідників й національних 

парків України як туристичних об’єктів. 

33. Сучасний стан та перспективи розвитку зеленого та сільського 

туризму в Україні. 

34. Сучасний стан та перспективи розвитку соціального туризму в 

Україні. 

35. Розвиток технології організації і проведення екскурсій. 

36. Розвиток транспортного забезпечення в туризмі.  

37. Діагностика діяльності туристичного підприємства. 

38. Удосконалення системи управління персоналом в індустрії 

гостинності. 

39. Управління якістю обслуговування туристів у ресторанах. 

40. Дослідження конкурентоспроможності національної туристичної 

галузі. 
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41. Дослідження конкурентоспроможності підприємств туристичної 

галузі. 

42. Дослідження конкурентоспроможності туристичної галузі. 

43. Розвиток інфраструктури організацій туристичного та готельного 

бізнесу. 

44. Моніторинг кон’юнктури (національного, регіонального) ринку праці 

у сфері туристичного бізнесу. 

45. Розвиток медичного туризму в Україні. 

46. Забезпечення стійкого розвитку туризму в Україні (регіоні). 

47. Державна політика підготовки кадрів в сфері туризму.  

48. Статистичний аналіз ринку туристичних послуг. 

49. Стан виставково-ярмаркової діяльності туристичних підприємств. 

50. Оцінка напрямів (виставка, ярмарка, біржа, конференція) збутової 

діяльності туристичних підприємств. 

51. Дослідження аксіологічного аспекту цінності туризму. 

52. Дослідження особливостей архітектурно-містобудівної організації 

туризму. 

53. Дослідження шляхів підвищення якості готельних послуг. 

54. Забезпечення конкурентоспроможності готельних підприємств в 

сучасних умовах господарювання. 

55. Удосконалення цінової політики готельних підприємств. 

56. Шляхи удосконалення організації  та управління готельного 

підприємства. 

 

4 РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Виконана дипломна робота має бути подана керівнику не пізніше, ніж за два 

тижні до початку нормоконтролю, закінчена робота з відгуком керівника, 

сторонньою рецензією та довідкою для проходження нормоконтролю – за два 

тижні до захисту, переплетена робота на підпис завідувачу кафедри – за тиждень до 

захисту. 



33 

 

Виконана в редакторі Microsoft Office Word 2010, 2013 дипломна робота 

бакалавра розміщується в одному файлі з усіма структурними частинами: 

титульний аркуш, завдання, реферат, зміст, вступ, розділи роботи, висновки, 

література, додатки  

Ім’я файла має бути:  

ДР_ прізвище студента_назва Дипломної роботи бакалавра 

Наприклад: 

ДР_Собко_Стратегічні_імперативи_розвитку_туризму 

Нумерація сторінок і текст роботи у файлі повинні співпадати з 

друкованим варіантом Дипломної роботи бакалавра. Файл з Дипломною 

роботою бакалавра надсилається на електронну скриньку кафедри туризму – 

kafedraturizma02@gmail.com або на особисті електронні скриньки керівників 

дипломних робіт. 

Результати нормоконтролю завіряються підписом відповідальної особи на 

останній сторінці списку використаних джерел, зауваження вносяться до журналу 

контролю якості дипломних робіт. На підпис завідувачу кафедри подається 

переплетена робота із підписами виконавця, керівника роботи, рецензента і 

консультантів (за наявності) на титульному аркуші. Документи, видані сторонніми 

організаціями, мають бути завірені печаткою відповідної установи. Додатки, що не 

були включені до зброшурованої роботи, вкладаються у конверт, прикріплений до 

внутрішньої сторони твердої обкладинки. Після підпису завідуючим кафедрою 

дипломна робота, графічний матеріал і супровідні документи залишаються у 

студента до захисту. 

Першим роботу рецензує науковий керівник, у результаті чого складає 

відгук (див. додаток Г). У відгуку він дає оцінку якості виконання самої роботи 

і праці дипломника над нею та робиться висновок щодо можливості допуску 

дипломної роботи до захисту в ДЕК.  

Зброшуровану у твердій палітурці дипломну роботу відповідно до 

встановленого порядку направляють на ознайомлення керівництва об'єкта 

дипломної роботи, в результаті чого керівник підприємства складає рецензію 
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(див. додаток Г). Рецензія має свідчити про достовірність наведеної в роботі 

інформації, правдивість фактичних даних. Бажано, щоб у ній були підтверджені 

актуальність теми для підприємства, самостійність роботи автора дослідження, 

практична значущість аналітичного розділу та можливості й перспективи 

впровадження у діяльність підприємства запропонованих рекомендацій. 

Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні керівники та фахівці із 

туристичної діяльності, експерти консалтингових, аудиторських фірм, які 

працюють (співпрацюють) у сфері туризму, у наукових установах, викладачі 

інших вищих навчальних закладів тощо. 

Для підготовки студента до пояснень у зв'язку з можливими 

зауваженнями зовнішнього рецензента йому надають можливість ознайомитися з 

рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензію додають до інших 

супровідних документів дипломної роботи. 

Наявність відгуків наукового керівника, висновку кафедри, керівника 

підприємства – об'єкта дослідження – або зовнішньої рецензії дозволяє подання 

дипломної роботи на розгляд завідувачу кафедри туризму, який приймає 

остаточне рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на 

засіданні ДЕК, про що свідчить підпис завідувача кафедри на титульній 

сторінці дипломної роботи. 

Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити дипломну 

роботу до захисту, це питання має бути заслухано на засіданні кафедри за 

участю наукового керівника та студента-дипломника.  

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної 

екзаменаційної комісії. Персональний склад та графік роботи комісії 

затверджує ректор університету. 

На засідання ДЕК до початку захисту подають такі документи: 

1) витяг із наказу ректора про затвердження персонального складу ДЕК; 

2) список студентів, які допущені до захисту дипломних робіт, за підписом 

декана факультету; 
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3) довідка від деканату про виконання студентами навчального плану та 

про одержані оцінки з теоретичних дисциплін, переддипломної практики, 

комплексного державного іспиту за спеціальністю; 

4) дипломна робота студента; 

5) залікова книжка студента ; 

6) супровідні документи:  

- відгук наукового керівника дипломної роботи (додаток Г),  

- рецензія керівництва підприємства – об'єкта дипломної роботи або 

зовнішня рецензія на дипломну роботу (додаток Г),  

- довідка про впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи у 

діяльність підприємства із зазначенням очікуваного економічного/соціального 

ефекту (за наявності) (додаток Г);  

- довідка про достовірність даних (із системи AntiPlagiat); 

- інформація про участь у конкурсах студентських робіт і зайнятих 

відповідних місць;  

- інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність 

виконаної дипломної роботи та особисті досягнення студента за час навчання в 

університеті. 

Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим 

керівником складену ним стислу доповідь і підготовлені наочні матеріали 

(найважливіші ілюстративні матеріали: плакати, слайди, фотографії, макети, 

рекламні проспекти тощо). Обсяг доповіді має відповідати 7–10 хвилинам 

виступу, містити обґрунтування актуальності теми, мету і завдання роботи, 

основні результати аналізу матеріалів підприємства і творчих розробок щодо 

визначених шляхів удосконалення об'єкта дослідження, пропозицій і 

рекомендацій, які розроблені на основі проведеного дослідження. Особливе 

місце має бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці 

їх ефективності. Викладення доповіді має супроводжуватись мультимедійною 

презентацією. 

Процедуру захисту протоколює секретар комісії. 
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Після доповіді студента голова ДЕК зачитує відгук керівника 

підприємства та зовнішню рецензію на дипломну роботу. Студент відповідає на 

всі зауваження рецензентів. 

Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті 

викладачі, фахівці можуть ставити студентові запитання щодо змісту 

дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, 

аргументованими і короткими. Після відповіді студента на запитання 

оголошується відгук наукового керівника дипломної роботи. 

За результатами захисту дипломної роботи на закритому засіданні 

Державна екзаменаційна комісія приймає рішення щодо оцінки захисту і 

дипломної роботи (враховуючи відгук та зовнішню рецензію, зміст доповіді, 

відповіді на запитання) та про присвоєння випускнику кваліфікації бакалавра з 

видачею йому диплома державного зразка. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки дипломної роботи, 

ОКР «Бакалавр» 

Додаток 38 

до наказу в.о. ректора КрНУ 

від 18 квітня 2016 року № 74-1 

Форма № Н-9.02у 
 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 
 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ 
 

 

 
 

 

Пояснювальна записка 
до випускної роботи 

бакалавра 
(освітній ступінь / освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

 

 

на тему  «Організація рекреаційного туризму» 

 

 

 

 

 

Виконав: студент 4  курсу, групи  ________ 

Спеціальності 242 – «Туризм»           

Освітньо-професійної програми «Туризм» 

 
_____________________________________________________________ 

                                 (прізвище та ініціали) 
Керівник _____________________________             

                                   (прізвище та ініціали) 
Рецензент _____________________________ 

                                  (прізвище та ініціали) 
 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 
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Додаток Б 

Додаток 37 

до наказу в.о. ректора КрНУ 

від 18 квітня 2016 року № 74-1 

Форма № Н-9.01у 
 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Факультет     Економіки і управління 

Кафедра     Кафедра туризму 

Освітній ступінь     Бакалавр 

Спеціальність     242 – «Туризм»  

Освітньо-професійна програма Туризм 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри туризму 

_________проф. Труніна І. М. 
«___» ________________ 201__ року 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА 

 
________________________ _______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я,  по батькові) 

 

1. Тема роботи: ______________________________________________________ 

керівник проекту (роботи)_____________________________________________, 
                                ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________  

2. Строк подання студентом роботи: _28_ травня 201___ р. 

3. Вихідні дані до роботи: науково-методичні розробки вітчизняних та 

зарубіжних авторів, нормативно-правові документи, офіційні звіти та публікації 

міжнародних організацій, органів державної влади, статистичних бюро, 

державні та галузеві стандарти, статистична звітність підприємства (установи, 

організації)  

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

розробити): 

Розділ 1: Теоретичні основи рекреаційної діяльності 

Розділ 2: Аналіз особливостей розвитку рекреаційного туризму в західних 

областях України 

Розділ 3: Перспективи розвитку рекреаційного туризму 
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5. Перелік графічного матеріалу 

Плакат 1 Тема випускної роботи бакалавра, актуальність, мета, завдання 

Плакат 2 Класифікація рекреаційних ресурсів 

Плакат 3 Класифікація рекреаційної діяльності 

Плакат 4 Інтегральна оцінка природних рекреаційно-туристичних ресурсів 

України 

Плакат 5 Динаміка чисельності санаторно-курортних та оздоровчих закладів 

України 

Плакат 6 Туристичні потоки в Західному регіоні України у 2018 році 

Плакат 7 Динаміка потоку екскурсантів в областях Західного регіону 

України 

Плакат 8 Готельне господарство в Західному регіоні України у 2018 році. 

Розрахунок ефективності використання готельної інфраструктури у 2018 році 

Плакат 9 Порівняння транспортної забезпеченості деяких країн Європи. 

Стан доріг у Західному регіоні України у 2018 році 

Плакат 10 Маршрут екскурсії «Таємниці, міфи та білі плями Галичини» 

6. Дата видачі завдання: __ _________________ 201 р. 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

пор 
Назва етапів дипломної роботи 

Строк  виконання  

етапів роботи 
Примітка 

1 
Розробка плану випускної роботи бакалавра, ознайомлення з  

літературними джерелами за темою 

17.04.2018– 

20.04.2018 

виконано 

2 Написання теоретичної частини випускної роботи бакалавра 
21.04.2018– 

29.04.2018 

виконано 

3 Написання аналітичної частини випускної роботи бакалавра 
30.04.2018– 

05.05.2018 

виконано 

4 Написання проектної частини випускної роботи бакалавра 
06.05.2018– 

16.05.2018 

виконано 

5 
Перевірка чернетки випускної роботи бакалавра та внесення 

змін до неї керівником 

17.05.2018– 

25.05.2018 

виконано 

6 
Перевірка якості випускної роботи бакалавра у системі  

«Антиплагіат» 

28.05.2018 

29.05.2018 

виконано 

7 Оформлення випускної роботи бакалавра 
30.05.2018– 

03.06.2018 

виконано 

8 
Подання Голові державної екзаменаційної комісії щодо 

захисту випускної роботи бакалавра 

04.06.2018– 

05.06.2018 

виконано 

 

Студент        П.І.П 
(підпис) 

Керівник роботи ____________________ П.І.П 

(підпис) 
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Додаток В 
 

РЕФЕРАТ 

на дипломну роботу бакалавра [П.І.Б. студента у родовому відмінку] 

«Підвищення ефективності управління персоналом на туристичному 

підприємстві ТОВ «Паспорт Плюс»» 
 

Дипломна робота бакалавра складається з 108 сторінок. Кількість розділів 

- 3, рисунків – 20, таблиць – 30, формул – 13, додатків – 5. 

Об'єктом дослідження є процес управління  персоналом на туристичному 

підприємстві.  

Предметом магістерської роботи є  методи та інструменти стимулювання 

праці в управлінні персоналом на туристичному підприємстві  ТОВ «Паспорт 

Плюс». 

Метою дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо підвищення 

ефективності управління персоналом на туристичному підприємстві ТОВ 

«Паспорт Плюс».  

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:  

1. Проведено аналіз теоретичних засад управління персоналом на 

підприємстві. 

2. Проаналізовані фінансово-аналітичні показники діяльності 

туристичного підприємства ТОВ «Паспорт Плюс». 

3. Проведено дослідження управління персоналом на туристичному 

підприємстві ТОВ «Паспорт Плюс». 

4. Надані рекомендацій з поліпшення системи управління персоналом 

підприємства ТОВ «Паспорт Плюс» на підставі впровадження мотиваційної 

бонусної системи для менеджерів туризму. 

Методи дослідження – внутрішній і зовнішній аналіз, вертикальний і 

горизонтальний аналіз, загальнонаукові методи дослідження (метод пізнання, 

логічний, формально-логічний). 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: мотивація, управління персоналом, бонусна 

програма. 
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АНОТАЦІЯ 

П.І.Б. студента (прізвище, повне ім'я та по батькові) 

Регіональні програми як один із засобів підвищення конкурентоспроможності 

рекреаційних територій 

У роботі розглянуто теоретичні аспекти регіонального розвитку, практичний досвід 

управління регіональним розвитком у Європейському Союзі, основи регіональної політики в 

Україні, а також проблемні положення державного регулювання туристичної галузі на рівні 

регіонів; проведено аналіз ринку інформаційних технологій в Україні, обґрунтовані 

перспективи подальшого їх впровадження підприємствами сфери туризму (на прикладі 

діяльності ТОВ «Оверія»); запропоновано альтернативні стратегії розвитку туризму в 

Україні на основі кластерного аналізу за регіонами. 

Ключові слова: регіональний розвиток, регіональні програми, стратегії розвитку 

туризму, кластерний аналіз, депресивні території, інформаційні технології в туризмі, 

конкурентоспроможність регіонів. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Ф.И.О. студента (фамилия, полное имя и отчество) 

Региональные программы как один из способов повышения 

конкурентоспособности рекреационных территорий 

В работе рассмотрены теоретические аспекты регионального развития, практический 

опыт управления региональным развитием в Европейском Союзе, основы региональной 

политики в Украине, а также проблемные положения государственного регулирования 

туристической отрасли на уровне регионов; проведен анализ рынка информационных 

технологий в Украине, обоснованы перспективы дальнейшего их внедрения предприятиями 

сферы туризма (на примере деятельности ООО «Оверия»); предложены альтернативные 

стратегии развития туризма в Украине на основе кластерного анализа по регионам. 

Ключевые слова: региональное развитие, региональные программы, стратегии развития 

туризма, кластерный анализ, депрессивные территории, информационные технологии в 

туризме, конкурентоспособность регионов. 

 

 

 

SUMMARY 

First name, patronymic, surname of a student 

Regional programmes as the way of improving the recreational areas competitiveness  

The research discusses the theoretical aspects of regional development, the practical 

experience of regional development management in the European Union, the basis of regional 

policy in Ukraine and the problem aspects of state tourism industry regulation at the regional level, 

carries out an analysis of the IT market in Ukraine, grounds the prospects of their further 

implementation by companies in the tourism sector (by the example of the "Overia Ltd" activities), 

offers the alternative strategies for tourism development in Ukraine on the basis of the cluster 

analysis by regions. 

Keywords: regional development, regional programmes, tourism development strategies, 

cluster analysis, depressed areas, information technologies in tourism, regional competitiveness. 
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ВІДГУК 

наукового керівника 

на дипломну роботу студента 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

П.І.Б. студента у родовому відмінку 

__ курсу __ групи [указують спеціальність або напрям підготовки] 

на тему: «Відродження історико-культурного потенціалу регіону 

як один із напрямів політики у галузі туризму» 

 

Розвиткові внутрішнього туризму не у всіх країнах приділяється достатня 

увага, зокрема, і в Україні, проте щороку його економічне значення зростає. 

Хоча внутрішній туризм і не забезпечує притоку іноземної валюти, але він 

пожвавлює економічну кон'юнктуру, сприяючи розвиткові туристичного 

господарства. Саме тому обрана тема є достатньо актуальною, оскільки 

організація діяльності підприємств туристичної галузі в Україні є одним з 

головних важелів розвитку внутрішнього туризму держави.  

У дипломній роботі запропонований комплекс заходів із впровадження 

нових інструментів організації діяльності учасників туристичного ринку та 

обґрунтована необхідність інтеграції різнофункціональних електронних систем, 

що є одним із елементів наукової новизни, що можна віднести до безумовних 

переваг дослідження. До інших позитивних сторін слід додати чітку 

структурованість викладеного матеріалу, орієнтацію роботи на розв'язання 

практичних завдань діяльності підприємства – бази практики, наявність 

посилань на нормативно-правові джерела, що регламентують діяльність 

туристичної галузі в Україні та країнах-партнерах. 

Недоліком роботи є те, що автор не навів розрахунків ефективності 

впровадження пропонованих онлайн-систем, проте з огляду на завдання 

дослідження (оцінювання загальнодержавного стану розвитку галузі) це не 

можна вважати критичним. 

У процесі написання роботи студент показав достатню професійну 

підготовку, виявив здібності до самостійного опрацювання теоретичного та 

практичного матеріалу. Дипломна робота виконана на достатньому 

методичному та професійному рівні і може бути рекомендована до захисту. 

Робота заслуговує оцінки  _______ 
к. е. н., доцент  _________________ П.І.Б. викладача
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КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 

Форма № Н-10.12у 

 

РЕЦЕНЗІЯ НА ВИПУСКНУ РОБОТУ 

Студента ____________________________________________________________________________ 
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

Код напряму (спеціальності) _______242 – «Туризм»___________________________________ 

Група _______________   Курс ___4____ Факультет / інститут ____ економіки і управління____ 

Тема ____ Організація рекреаційного туризму ___________________ 

Дата одержання роботи «_____» _______________ 20___ р. 

Рецензент __________________________________________________________________________ 
                                          (вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ 
 

Тема випускної роботи відповідає її змісту. Сучасний стрімкий темп життя людини 

вимагає відновлення її як фізичних так і моральних сил. Однією з найважливіших 

властивостей рекреаційної діяльності, що сприяють швидкому зняттю втоми, є її активність. 

При активній діяльності відновні процеси протікають швидше, ніж при пасивному 

відпочинку У структурі рекреаційних потреб екскурсійний туризм становить 10-20% усього 

обсягу потреб в тривалому відпочинку, а потреби в екскурсійному туризмі в структурі 

короткочасного відпочинку у вихідні дні складають 16-20%. 

В випускній роботі сформовано понятійний апарат щодо теоретичних аспектів 

рекреаційної діяльності. В роботі буди проаналізовані різні методи оцінки рекреаційних 

ресурсів України. Найбільш розповсюдженим є метод бальної оцінки, за допомогою якого 

було виявлено, що кожен з регіонів країни має свою специфіку, свою неповторність – 

етнокультурну, архітектурно-історичну, природно-ландшафтну, біосоціальну цінність, 

суспільно-географічне положення. 

Зважаючи на особливості розвитку Західних областей України та їх історичної 

спадщини, була розроблена оглядова екскурсія під назвою «Таємниці, міфи та білі плями 

Галичини» Розроблено нові маршрут оглядових екскурсій. 

Розраховано економічну ефективність запропонованих екскурсій. 

Разом з тим, у випускній роботі є певні зауваження, пов’язані з оформленням 

графічного матеріалу. В цілому, робота виконана на достатньому теоретичному рівні, з 

дотриманням вимог до оформлення випускних робіт бакалавра і заслуговує на оцінку   

«_____». 

 
 

Рецензент ________________       __ ______ _____________________________ 
                        (підпис)                                          (прізвище, ініціали) 

«______» ___________________ 20___ р. 
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Видана П.І.Б. студента у давальному відмінку для подання Державній 

екзаменаційній комісії Кременчуцького національного університету імені Михайла 
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Наступним свідчимо, що інформація, надана ТОВ «7 морів», є 
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Довідкою підтверджується, що наукові результати досліджень П.І.Б. 

студента у родовому відмінку щодо визначення головних тенденцій 

формування світового ринку туристичних послуг, концептуального підходу до 

впровадження комплексних стратегій регіонального розвитку в Україні були 

використані у процесі роботи над поточними проектами назва відділу, 

організації або підприємства. 

Довідка видана без фінансових зобов’язань перед автором. 
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