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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 
 Кваліфікаційна робота бакалавра є формою контролю (підсумкової 
атестації) набутих здобувачем вищої освіти під час навчання компетентностей 
(інтегрованих знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання 
професійних обов’язків, визначених відповідним стандартом вищої освіти), та 
передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної 
проблеми в економічній сфері із застосуванням теорій та методів економічної 
науки. 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється екзаменаційними 
комісіями після завершення теоретичного та практичного навчання за 
відповідною програмою вищої освіти. 

Метою кваліфікаційної роботи бакалавра є: систематизація, 
закріплення й розширення теоретичних і практичних навичок зі спеціальності; 
демонстрація уміння студентів використовувати їх при вирішенні конкретних 
наукових, економічних і виробничих завдань; розвиток навичок самостійної 
роботи, опанування сучасних методик дослідження й аналізу; вивчення та 
осмислення досвіду господарювання в умовах ринку, сучасних методів 
підвищення ефективності виробництва та інших напрямів підприємницької 
діяльності. 

Завдання кваліфікаційної роботи полягає в обґрунтуванні шляхів і 
методів удосконалення господарського механізму функціонування 
підприємств, підвищення ефективності господарських рішень, визначенні 
стратегії розвитку підприємства в умовах ринку. 

Дана кваліфікаційна праця ілюструє практичне застосування знань, умінь 
та навичок, що набуті здобувачем вищої освіти за період навчання за першим 
(бакалаврським) рівнем, у якій проявляються сформовані компетентності 
здобувача. Отримані під час підготовки роботи висновки та пропозиції 
виносяться на захист у Екзаменаційній комісії для присвоєння кваліфікації 
«бакалавр з економіки» зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійна 
програма «Економіка». 

Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра зі спеціальності 

051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Економіка» пов’язане із 

формуванням спеціальних (фахових) компетентностей, що потрібні для 
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подальшої професійної діяльності: 

СК 1 Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 
основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 
міжнародному рівнях. 

СК 2 Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 
нормативними та правовими актами. 

СК 4 Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 
основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 

СК 6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення економічних задач. 

СК 7 Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 
забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 
аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК 8 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 
соціально-трудових відносин. 

СК 9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 
економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК 10 Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 
управлінської, облікової інформації для складання службових 
документів та аналітичних звітів. 

СК 11 Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 
сучасного методичного інструментарію. 

СК 12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 
аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК 13 Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

СК 14 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 
декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та 
можливих соціально-економічних наслідків. 

 

Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра забезпечує формування 

таких програмних результатів: 

ПРН 3 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 
концепції мікро- та макроекономіки. 

ПРН 4 Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 
економічних систем. 

ПРН 5 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 
обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 
економічними агентами. 
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ПРН 6 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 
ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 
економічної діяльності. 

ПРН 7 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних 
напрямів розвитку економічної науки. 

ПРН 8 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення економічних задач. 

ПРН 10 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 
відповідні показники, які характеризують результативність їх
діяльності. 

ПРН 11 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 
соціально-економічних і трудових відносин. 

ПРН 12 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН 13 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні 
показники. 

ПРН 14 Визначати та планувати можливості особистого професійного
розвитку. 

ПРН 15 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 
дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПРН 16 Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично 
оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних 
текстів з економіки. 

ПРН 17 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 
проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням 
ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

ПРН 18 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують
професійну діяльність. 

ПРН 19 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 
вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та
представлення аналітичних звітів. 

ПРН 20 Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації 
державною та іноземною мовами. 

ПРН 21 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, 
а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПРН 22 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 
новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

ПРН 23 Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, 
креативне, самокритичне мислення. 
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ПРН 24 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на 
основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне 
різноманіття, індивідуальні відмінності людей. 

 
Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра передбачає: 
а) визначення проблеми, яка не отримала достатнього висвітлення в 

літературі; 

б) поглиблення та узагальнення теоретико-методологічних засад з 

обраного напряму дослідження; 

в) проведення аналізу діяльності об’єкта дослідження із використанням 

сучасного аналітичного інструментарію; 

г) виявлення альтернативних шляхів до вирішення визначених проблем; 

д) обґрунтування запропонованих рішень та ориґінальні висновки; 

е) підготовка наочних презентаційних матеріалів та доповіді для 

публічного захисту кваліфікаційної роботи. 

Показником якісної підготовки бакалавра є реальність кваліфікаційної 

роботи, тобто такої, що виконана на матеріалах конкретного підприємства чи 

його підрозділів, висновки й рекомендації якої повністю або частково можуть 

бути використані у практичній діяльності підприємств і сприятимуть 

підвищенню її ефективності. 

 
2 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 
Кваліфікаційна робота бакалавра повинна відповідати наступним вимогам: 

- відображати рівень економічної підготовки з обраної теми; 
- містити аналіз законодавчих та нормативних документів; 
- відображати огляд літературних джерел; 
- містити критичний аналіз діючої практики функціонування економіки 

підприємства – бази комплексної практики з фаху; 
- показати навички самостійної роботи, оволодіння методикою проведення 

досліджень при вирішенні проблем і питань що розробляються; 
- містити висновки, конкретні пропозиції та розрахунки ефективності їх 

упровадження. 
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3 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
БАКАЛАВРА 

 
Перед початком виконання кваліфікаційної роботи здобувач повинен 

розробити календарний графік роботи на весь період із зазначенням черговості 
виконання окремих етапів і після узгодження з керівником подати його на 
затвердження завідувачу кафедри. 

Послідовність етапів виконання кваліфікаційної роботи включає:  
1. Вибір теми кваліфікаційної роботи. Заповнення бланка “Заява” на 

закріплення теми кваліфікаційної роботи. Затвердження теми 
кваліфікаційної роботи.  

2. Обробка літературних джерел, вивчення теоретичних і практичних 
матеріалів з обраної теми.  

3. Розробка плану кваліфікаційної роботи бакалавра із зазначенням 
строків написання розділів та їх обсягів. Заповнення бланка 
“Завдання на кваліфікаційну роботу”. Затвердження завдання на 
кваліфікаційну роботу бакалавра на кафедрі.  

4. Збір матеріалів для написання кваліфікаційної роботи бакалавра під 
час проходження комплексної практики з фаху.  

5. Написання розділів кваліфікаційної роботи бакалавра.  
6. Оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра (Додаток А Зразок 

титульної сторінки кваліфікаційної роботи).  
7. Підготовка ілюстративної частини кваліфікаційної роботи 

бакалавра: рисунків, таблиць (не менш ніж 6 аркушів форматом А4 
Додаток Л). 

8. Отримання відгуку наукового керівника кваліфікаційної роботи 
бакалавра.  

9. Здача кваліфікаційної роботи бакалавра на кафедру для контролю 
за правильністю написання та оформлення (нормоконтроль). 

10. Направлення кваліфікаційної роботи бакалавра на рецензію.  
11. Отримання рецензії.  
12. Захист кваліфікаційної роботи бакалавра в ЕК. 
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4 ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
БАКАЛАВРА 

 

Тематика кваліфікаційної роботи бакалавра щорічно оновлюється 

випускаючою кафедрою і затверджується на її засіданні. Як правило, основою є 

консультаційний проєкт щодо вирішення конкретної проблеми. Тематика 

кваліфікаційних робіт бакалаврів періодично уточнюється з урахуванням змін 

стратегічних векторів розвитку економіки регіону та національного 

господарства в цілому з урахуванням новітніх досягнень вітчизняної та світової 

науки, сучасної практики господарювання підприємств України. 

 При визначенні тематики враховуються проблеми, які досліджуються 

науковими керівниками робіт, а також проблеми, над якими працює 

університет. 

 Здобувачам вищої освіти надається право самостійного вибору теми, але, 

якщо потрібно, він може отримати кваліфіковану консультацію у викладачів 

кафедри, гаранта ОП або свого керівника. Забороняється виконання 

кваліфікаційних робіт бакалавра за однаковою темою на базі даних одного й 

того ж підприємства. 

При виборі теми слід враховувати її актуальність для підприємств 

(організацій) з використанням статистичної та іншої інформації, на базі яких 

буде виконуватись кваліфікаційна робота бакалавра, можливість отримання й 

опрацювання відповідного фактичного матеріалу, наявність власних науково-

методичних наробок. 

Вибір теми повинен бути усвідомленим і виваженим, обумовленим 

урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів здобувачів вищої освіти, 

або логічним продовженням попередніх досліджень: курсових робіт, рефератів, 

доповідей на наукових конференціях тощо. Тема кваліфікаційної роботи 

бакалавра повинна відповідати нахилам та творчим можливостям здобувача як 

з точки зору вибору для дослідження певної сфери відносин, так і характеру 

роботи. Доцільним є попереднє вивчення забезпеченості теми інформацією – 
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літературними джерелами та практичними матеріалами, щоб переконатися в їх 

достатності для виконання роботи. 

Наказом ректора за поданням кафедри призначається науковий керівник 

кваліфікаційної роботи бакалавра. Керівниками можуть бути викладачі, які 

мають відповідну академічну та/або професійну кваліфікацію. 

До функцій наукового керівника кваліфікаційної роботи бакалавра 

входять: 

- видача завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра; 

- надання допомоги студенту в складанні плану і графіка виконання 

роботи; 

- сприяння у пошуку літературних джерел; 

- консультації щодо збирання необхідних практичних матеріалів; 

- контроль за дотриманням графіка виконання кваліфікаційної роботи 

бакалавра; 

- перевірка змісту виконаних параграфів і розділів роботи; 

- написання розгорнутого письмового відгуку; 

- присутність на захисті кваліфікаційної роботи студентів, якими він 

керує. 

Обравши тему кваліфікаційної роботи, студент подає заяву на ім’я 

завідувача кафедри з проханням про затвердження теми кваліфікаційної роботи 

бакалавра. Остаточно теми затверджуються наказом ректора КрНУ. Після цього 

науковий керівник видає студенту завдання на виконання кваліфікаційної 

роботи бакалавра (додаток Б). Завдання складається у двох примірниках. 

Перший примірник одержує здобувач, другий залишається керівникові, який 

реґулярно перевіряє процес виконання роботи студентом згідно з календарним 

графіком. Порушення термінів виконання кваліфікаційної роботи бакалавра є 

підставою для можливого перенесення захисту роботи на наступний рік. 

Перший примірник завдання підшивається до роботи, коли її закінчено, та 

разом з нею подається до Екзаменаційної комісії. 
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5 ОБРОБКА ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Для написання якісної кваліфікаційної роботи потрібен ретельний і 

обміркований добір літератури, складання загальної бібліографії. 

Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми в 

навчальному процесі. До складу бібліографії мають бути внесені навчальна 

література, інструктивні та нормативні документи, монографії, журнальні та 

газетні статті. 

Слід починати із загальної та переходити до спеціальної літератури, 

опрацьовувати спочатку основну (підручники, теоретичні та аналітичні статті), 

а потім спеціальну літературу (інструктивні та нормативні документи, 

монографії, специфічні для даної проблеми, статті, що висвітлюють передовий 

досвід з проблеми, що вивчається). 

Вивчення літератури та дослідження проблеми повинні проводитись в 

історичному аспекті – від історії питання, його теоретичних засад до сучасного 

стану, практичної реалізації, а потім до вдосконалення, перспектив розвитку 

проблеми. Це дозволяє вивчити явище або проблему в динаміці, виявити 

тенденції розвитку, науково спрогнозувати її. 

Новизна, актуальність й рівень використаних у роботі літературних 

джерел у багатьох випадках зумовлюють якість її теоретичного розділу, тому 

слід добирати загальноекономічну літературу переважно останніх років, 

звертаючи увагу на теоретичні положення. При цьому студент повинен не лише 

викласти думку автора з того чи іншого питання (із обов’язковим дотриманням 

правил коректного цитування та академічної доброчесності), а й висловити 

власну точку зору, позицію. 

Після підбору літератури слід розпочинати її вивчення, систематизацію, 

конспектування. Працювати над літературою необхідно, керуючись раніше 

складеним попереднім планом дослідження. 

При опрацюванні літератури необхідно пам’ятати, що вивчення – це не 

лише механічне засвоєння інформації, а й активний творчий процес, 
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спрямований на розв’язання завдань, що поставлені у роботі. Згідно з цим 

необхідно будувати свою роботу над конспектом, звертати увагу на 

дослідницький аспект: вивчення полеміки навколо проблеми, критики окремих 

точок зору й, обов’язково, формування, висвітлення та обгрунтування власного 

погляду, оцінки явища або проблеми. 

Під час опрацювання літературних джерел з теми дослідження є 

доцільним стисло викласти зміст роботи (статті), виписати необхідні цитати, 

формули із зазначенням сторінок, на яких вони наведені. Якщо в роботі 

використано тільки частину цитати, потрібно зазначити сторінку підручника, 

монографії або іншого джерела. Результатом опрпацювання може стати 

бібліографічний каталог, на підставі якого порівняно швидко можна знайти 

необхідне джерело, встановити черговість обробки літератури та вирішити 

питання про методику її вивчення. 

Зразок складання списку використаних літературних джерел наведений у 

додатку Д. 

 
6 СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Перш ніж починати написання кваліфікаційної роботи, рекомендовано 

скласти план її виконання, при цьому постійно консультуючись із науковим 

керівником з приводу змісту роботи та її структури. При розробці плану слід 

виділити два головних етапи: складання попереднього та остаточного варіантів 

плану. 

Попередній план – визначається замислом роботи і складається після 

затвердження теми та загального знайомства з основними джерелами 

літератури. 

Остаточний варіант плану (зміст роботи) погоджується з науковим 

керівником і після цього є обов’язковим документом. Зміна плану допускається 

тільки за згодою наукового керівника. 

План кваліфікаційного дослідження повинен включати вступ, назву 
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розділів і підрозділів, висновки та пропозиції, бібліографію, додатки. Він 

визначається змістом та структурою кваліфікаційної роботи (див. розділ 7). 

Крім попереднього та остаточного плану, рекомендується для 

погодження з науковим керівником розробити ще один вид плану – план-

проспект. Він являє собою розгорнутий попередній план з тезами, у ньому 

міститься коротке викладення суті розділів та підрозділів. 

Кожен з розділів є складовою частиною теми, а підрозділи - це частини 

розділу. Тому назва всієї роботи й будь-якого з розділів та підрозділів не 

повинні співпадати. Формулювання теми, розділів та підрозділів повинні бути 

конкретними, однозначними та небагатослівними. 

 
7 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

  
Конкретний зміст кваліфікаційної роботи та її структура визначається 

здобувачем разом із науковим керівником. Як правило, робота має таку 

структуру: 

 титульна сторінка; 

 завдання на кваліфікаційну роботу; 
 реферат (анотація роботи українською, російською та 

англійською мовами); 

 зміст; 

 перелік умовних позначень (за необхідності); 

 вступ; 

 основну частину (три розділи); 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки (за необхідності). 
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8 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Орієнтовна структура й обсяг кваліфікаційної роботи у межах 

структурних компонентів: 

Зміст кваліфікаційної роботи Кіл-сть 
сторінок 

Титульний аркуш 1 

Завдання на кваліфікаційну роботу 
1 

(заповнюєтьсяз 
обох боків) 

Реферат 1-2 
Зміст 1-2 
Вступ 2-3 
Розділ 1. Викладення теоретичних положень з проблеми, 

що досліджується 
10-20 

Розділ 2. Стан питань, що досліджуються на 
підприємстві, та їх аналіз. 

2.1 Техніко-економічні показники діяльності 
підприємства 

2.2 Аналіз фінансового стану підприємства 

 
25-35 

Розділ 3. Основні напрями підвищення ефективності 
діяльності підприємства, що досліджується, та їх 
обґрунтування. 

3.1 Аналіз діяльності підприємства у певній сфері (згідно 
тематиці) 

3.2 Обґрунтування напрямів підвищення ефективності 
діяльності підприємства (згідно тематиці) 

 
15-25 

Висновки 3 – 5 
Список використаних джерел. 3 – 5 
Додатки (за потреби) 
 

Постановка завдань, які ставить перед собою здобувач, повинна бути 

конкретною, випливати із сучасного стану тих чи інших питань проблеми й 

обґрунтовуватись аналізом відповідних наукових робіт. 

Не менш важливо, щоб дослідження кожного з питань проблеми 

завершувалось узагальнюючим, підсумковим результатом. Практичні 

пропозиції щодо вирішення конкретних питань проблеми повинні бути 
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арґументовані й мати критичну оцінку порівняно з уже існуючими варіантами 

вирішення, у тому числі з позицій їх ефективності, прийнятності, наявності 

матеріальної чи іншої бази для можливостей реалізації. 

Титульна сторінка є першою сторінкою роботи і слугує джерелом 

бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа. 

Завдання на кваліфікаційну роботу носить інформативний характер 

щодо підприємства, яке виступає об’єктом дослідження в роботі, теми роботи 

та графіка її виконання. 

Зміст подають на початку кваліфікаційної роботи. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та 

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

загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за 

необхідності). Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також 

використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення й таке інше, то 

їх перелік може бути поданий у роботі у вигляді окремого списку, який 

розміщують перед вступом. 

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і 

таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх 

розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні. 

У вступі обґрунтовується вибір теми, відображається її актуальність, 

визначається ступінь дослідженості даної проблеми у зарубіжній та вітчизняній 

літературі, новизна, науково-практична значущість, характеризується її місце у 

системі завдань формування ринкової економіки, формулюються основна мета і 

завдання роботи, визначається коло питань, об’єкти, методи та інформаційна 

база дослідження. 

Вступ повинен включати конкретні завдання, які потрібно вирішити в 

результаті дослідження. Це звичайно робиться у формі перерахування 

(вивчити…, описати…, встановити…, виявити…, вивести формулу…, тощо). 

Формулювання цих завдань необхідно робити якомога точніше, оскільки опис 
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їх вирішення складає зміст розділів кваліфікаційної роботи. 

Обов’язковим елементом вступу є формулювання об’єкта та предмета 

дослідження. Об’єкт – це процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію 

та обране для вивчення. В об’єкті вирізняється та його частина, що служить 

предметом дослідження. Слід також вказати методи дослідження, які слугують 

інструментом виконання роботи, й охарактеризувати матеріали та джерела 

отримання інформації (офіційні, наукові, літературні…). 

Наприкінці вступу бажано розкрити структуру роботи та обґрунтувати 

послідовність розміщення структурних елементів кваліфікаційної роботи. 

Основна частина кваліфікаційної роботи бакалавра складається з 

розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової 

сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з 

коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів 

досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим 

викладенням наведених у розділі результатів, що дає змогу вивільнити заґальні 

висновки від другорядних подробиць. 

У 1 розділі основної частини подають: 

- огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 

- виклад загальної методики й основних методів досліджень. 

В огляді літератури здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової 

думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи 

попередників, здобувач повинен назвати ті питання, що залишились 

невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано 

закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення 

досліджень у даній галузі. 

У 2 розділі обов’язковим є наведення основних техніко-економічних та 

фінансових показників діяльності підприємства (у динаміці, із виявленням 

причин змін показників та чинників впливу (позитивних та негативних)); а 

також аналіз діяльності конкретного підприємства згідно з обраною тематикою. 

Розділ повинен містити достатній обсяг фактичного матеріалу, на основі якого 
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здобувачем проводиться групування та оброблення даних, обирається 

прийнятна форма ілюстрації відхилень та динаміки змін показників, що є 

основою проведення кваліфікованого аналізу, обґрунтовання пропозицій. 

У 3 розділі здобувач повинен на основі проведеного аналізу 

запропонувати шляхи покращення діяльності підприємства (згідно з темою 

кваліфікаційної роботи) та оцінити результат від упровадження заходів. 

Розділи кваліфікаційної роботи повинні бути пов’язані між собою, 

доповнювати один одного і становити єдине ціле. Теоретичні й методичні 

положення, викладені в першому розділі, слугують вихідною точкою для 

аналізу економічних явищ. У свою чергу його дані, а також теоретичні 

передумови є основою рекомендацій, які даються в підсумковому розділі 

роботи. 

Висновки. Викладають найбільш важливі наукові та практичні 

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

проблеми (задачі), її значення. Далі формулюють висновки та рекомендації 

щодо використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко 

оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення 

поставленої в роботі проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з 

відомими розв'язаннями. У висновках необхідно наголосити на якісних та 

кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати вірогідність 

результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. 

1) Список використаних джерел при написанні основної частини 
повинен бути наведений з наступної сторінки після висновку (приклад 
оформлення наведено у Додатку Д). 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у 

порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування й 

рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ 

перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

Список літератури слід складати мовою ориґіналу. Бібліографічний опис 

джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої 
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справи. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати з таких стандартів: 

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання/ Нац. стандарт України. – Вид. офіц. 

– [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 

47 с. 

Додатки містять матеріал, що: є необхідним для повноти кваліфікаційної 
роботи, але включення його в основну частину роботи може змінити 
упорядковане й логічне уявлення про роботу; не може бути послідовно 
розміщений в основній частині роботи через великий обсяг. Додатки 
оформляються як продовження роботи, їх назву позначають посередині 
великими буквами послідовно за абеткою. Наприклад: «Додаток А» (крім букв 
Г, Є, Е, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). Додаток також повинен мати заголовок, який 
записують симетрично тексту з великої літери окремим рядком. 

У додатки можуть бути включені: додаткові ілюстрації або таблиці; 
матеріали, що через великий обсяг, специфіки викладу чи форми подання не 
можуть бути внесені до основної частини робіти (первинні документи, 
формули, розрахунки, що виконані при розробці економіко-математичної 
моделі та при здійсненні автоматизації облікових робіт й ін.). 
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9 ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 
 
Кваліфікаційна робота може бути надрукована на принтері з 

використанням середовища Windows на одному боці аркуша білого паперу 
форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді поєднання тексту, ілюстрацій і таблиць. 
Гарнітура шрифту типу Times New Roman розміром кг 14. Міжрядковий 
інтервал - полуторний. 

Допускається використання аркушів форматом A3 (297 х 420 мм), коли це 
необхідно. 

Текст кваліфікаційної роботи варто писати, дотримуючись наступних 
полів: верхнє і нижнє - не менш ніж 20 мм, праве - не менш ніж 10 мм, ліве - не 
менш ніж 30 мм. 

При  виконанні роботи  необхідно дотримуватись рівномірної  щільності, 
контрастності та чіткості зображення по всій роботі. 

У роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, 
літери, цифри та знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі. 

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у текст, повинні бути 
чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально 
наближена до щільності основного зображення. Помилки, описки та графічні 
неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою 
фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого 
зображення від руки.  

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “СПИСОК 
ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їхні 
найменування слугують заголовками структурних елементів.  

 
 
 

 
 
ВСТУП 5 

 
Тільки заробітна плата відображає в певному розумні 

різнобічні результати діяльності підприємств та організацій, які  
 
 
 

не менш ніж 30 
мм 

не менш ніж 10 
мм 

не менш ніж 20 
мм 



 20 

Найменування таких структурних елементів як розділи й підрозділи 
основної частини роботи повинні мати пронумеровані заголовки. 

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів варто 
розташовувати по центру і писати великими буквами без крапки наприкінці, не 
підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу й писати 
малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки 
наприкінці. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і 
дорівнювати 1,25 см (або 5 символам). 

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 
крапкою. Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком 
і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по 
всій роботі. 

Найменування наступного підрозділу та початок його тексту  
розташовують на тій же самій сторінці, що й попередній підрозділ. 

 
 
 
 
 
 

  
8 

 
РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

1.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її 

удосконалення 

 

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних 

категорій. В умовах становлення ринкових відносин поняття про 
 
 
 
  

Найменування 
першого розділу 

Найменування підрозділу 

Приблизно 20 мм 

Не менш ніж 20 мм 

Не менш ніж 30 мм Не менш ніж 10 мм 

Абзацний відступ – 1,25 см 
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громадян є основним джерелом прибутків і, отже, стимулом до 

поліпшення виробничих результатів. 

 
1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах 

переходу України до ринкових відносин 

 

В умовах становлення ринкових відносин поняття про 

заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила  
 

Не допускається розміщати найменування розділу та підрозділу в нижній 
частині сторінки, якщо після нього розташована тільки один рядок тексту. 

 
 

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу 

України до ринкових відносин 

 
В умовах становлення ринкових відносин поняття про  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу 

України до ринкових відносин 

 

В умовах становлення ринкових відносин поняття про 

заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила  
 
 
 
Сторінки дипломної роботи варто нумерувати арабськими цифрами, 

дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки 

Текст підрозділу 1.1 

Приблизно 20 мм 

Неправильно 
Правильно 

Не менш ніж 20 мм 
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проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці. 
Титульну сторінку, завдання на дипломну роботу включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. Номер на цих сторінках не проставляють. 
Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок робіт. Номер на цих сторінках проставляється. 
Розділи та підрозділи робіт варто нумерувати арабськими цифрами. 
Розділи дипломної роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах 

викладу основної частини роботи й позначатися арабськими цифрами без 
крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 
Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 
підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, 
наприклад, 1.1, 1.2, 1.3 і т.д. 

 
 
 
 

 8 
 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

1.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її 

удосконалення 

 

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних 

категорій. В умовах становлення ринкових відносин поняття про 
 

ІЛЮСТРАЦІЇ 
Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) варто розташовувати в роботі 

безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній 
сторінці. 

На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі. Якщо ілюстрації 
створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого 

Номер підрозділу 

Номер розділу Номер сторінки 
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запозичена ілюстрація. 
Назви схем, рисунків, графіків розташовують під ілюстрацією. За 

необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.  
Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в 
додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера 
ілюстрації, розділених крапкою. 

Відстань від тексту до ілюстрації та від ілюстрації до тексту – один рядок 
(але не більш ніж 20 мм), якщо ілюстрація вбудовується в структуру тексту, 
тобто розташована не на окремій сторінці. 

 
 
 

Динаміка витрат на виробництво продукції подана на рис. 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Виходячи з наведеного рисунка, можна зробити висновок, що 
підприємство  доволі  вдало  використовувало  свої  ресурси протягом 

 
 
 
 
 
 
 

17,3 

10 

20 

30 

40 

21,8 18,6 

31,7 

2015 2016 2017 2018 роки 

тис.грн. 

Рис. 3.1 Динаміка витрат на виробництво продукції за період з 
2015 р. по 2018 р. 

не більш ніж 20 мм 

не більш ніж 20 мм 
абзацний відступ 

перший рисунок 
третього розділу 
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Динаміка витрат та випуску продукції подана на рис. 3.2 [14]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динаміка випуску продукції 

Динаміка витрат 

 

 
 
 
 

Виходячи з наведеного рисунка, можна зробити висновок,  що в 

галузі  доволі  вдало  використовувались  ресурси протягом тривалого 
 
 
 
 

Оформлення ілюстрацій необхідно виконувати з урахуванням того, що 
вони повинні бути достатньо простими для сприйняття, з одного боку, та нести 
максимум інформації, з другого. 

 
ТАБЛИЦІ 

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона 
згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця доволі 
завелика для її розташування в структуру тексту на тій же самій сторінці. 

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. 
Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці 

40 

30 

20 

10 

тис. грн. 

2015 2016 2017 2018 роки 

39,9 

26,7 

18,3 23,4 

21,6 

15,5 

35,4 

18,1 

Рис.3.2 Динаміка витрат та випуску продукції за період з 2015 р. 
по 2018 р. 

не більш 
ніж 20 мм 

не більш ніж 10 мм 

роз’яснювальні дані  

посилання на 
джерело 

не більш 
20 мм 
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складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених 
крапкою.  

Назву таблиці пишуть малими літерами, крім першої великої та 
розташовують над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст 
таблиці. 

Графи та рядки таблиці нумеруються арабським цифрами. 
У випадку, коли розмір таблиці виходить за формат сторінки, таблицю 

поділяють на частини, які переносять на наступну сторінку/сторінки. При 
цьому в кожній частині таблиці вказується, що це її продовження (наприклад, 
“Продовження табл. 3.1”). Над останньою частиною таблиці вказується про  
закінчення таблиці (наприклад, “Закінчення табл. 3.1”). 

“Шапка” таблиці заміняється на відповідні номери граф таблиці. Якщо 
таблиця не переноситься на наступну сторінку, графи таблиці не нумерують. 

Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається при написанні не 
менше двох рядків після «шапки» таблиці. 

Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи 
до таблиці – один рядок (але не більш ніж 20 мм).  

 
 
 

та динаміка витрат на виробництво продукції наведені в табл. 3.1. 
 
Таблиця 3.1  

Структура та динаміка елементів витрат у ПрАТ «Дніпро» 
 

2017 р. 2018 р. Елементи витрат 
на виробництво Абсолютне 

значення, 
тис.грн. 

Частка, 
% 

Абсолютне 
значення, 
тис.грн. 

Частка, 
% 

Зміна 
частки, 

% 

1 2 3 4 5 6 
1. Матеріальні 
витрати 

70291 67,7 217495 61,64 -6.06 

2. Витрати на 
оплату праці 

27280 26,3 87602 24,8 -1,5 

3. Відрахування 
на соціальні 
заходи 

1300 1,25 2230 0,64 +1,93 

 
 
 Не менш ніж 20 мм 

Не більш ніж 20 мм 

Не 
більш 
ніж 
10 мм 
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32 

 Продовження табл. 3.1 
 

1 2 3 4 5 6 
4. Амортизація  894 0,86 9851 2,79 +6,2 
5. Інші витрати 4066 3,92 35704 10,13  
Разом витрат 103831 100,0 352882 100,0  

 
 З табл. 3.1 видно, що підприємство, в цілому, додержувалось чіткої 

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

то необхідно внести до таблиці окрему графу щодо одиниць виміру. 
 
 
 

Основні показники діяльності підприємства наведені в табл. 1.2. 
 

Таблиця 1.2  

Основні показники діяльності ПрАТ «Дніпро» 
 

Показники Одиниця 
виміру 

2017 р. 2018 р. 

1 2 3 4 
1. Випуск продукції тис. грн. 67,7 71,3 
2. Чисельність персоналу осіб 63 65 
3. Рентабельність % 1,3 2,5 

 
Як видно з табл. 1.2, товариство намагається стабілізувати свою 

діяльність доволі вдало. 

 
У цілому таблиця повинна відображати необхідну в межах цієї таблиці 

інформацію, тобто вона не повинна бути перенасиченою. Якщо необхідно 
навести багато інформації, то краще навести її за допомогою декількох таблиць.  

ПЕРЕРАХУВАННЯ 
Перерахування, за необхідності, можуть бути наведені всередині розділів. 

Перед перерахуванням ставлять двокрапку. 
Для першої деталізації перерахування варто використовувати арабські 

цифри з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою, або двокрапка, якщо є 
подальша деталізація. 

Перед кожною позицією подальшого перерахування варто ставити малу 
літеру українського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, — з абзацного 

Не більш ніж 20 мм 
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відступу без геометричних прикрас (другий рівень деталізації). Наприкінці 
ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться 
крапка. 

Перерахування пишуть малими літерами з абзацного відступу. 
 

 Елементи витрат включають: 

 1) матеріальні витрати; 

 2) витрати на оплату праці: 

а) витрати на оплату основної та додаткової 

заробітної плати; 

б) виплати за невідроблений на підприємстві час; 

в) витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та 

перепідготовкою кадрів; 

 3) відрахування на соціальні заходи; 

 4) амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів; 

 5) інші витрати. 

 
 
 
 

 Елементи витрат включають: 

1) матеріальні витрати; 

2) витрати на оплату праці: 

витрати на оплату основної та додаткової заробітної 

плати; 

виплати за невідроблений на підприємстві час; 

витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та 

перепідготовкою кадрів; 

3) відрахування на соціальні заходи; 

4) амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів; 

5) інші витрати. 

 

абзацний відступ 
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ПРИМІТКИ 
 

За необхідності пояснення змісту тексту, таблиці чи ілюстрації, у 
дипломній роботі наводять примітки. Примітки розташовують безпосередньо 
після тексту, таблиці чи ілюстрації, до яких вони відносяться. Якщо примітка 
одна, її не нумерують. 

Слово "Примітка" пишуть з великої букви з абзацного відступу, не 
підкреслюючи. Після слова "Примітка" ставлять крапку, і з великої букви в 
тому самому рядку розміщують текст примітки. 

Якщо має місце кілька приміток, то їх нумерують послідовно арабськими 
цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку, і з нового 
рядка, з абзацу, після номера примітки з великої букви наводять текст  
примітки. 

 
 

  
Б А Л А Н С                   23 051 

 
 Примітка. Статті балансу “Первісна вартість” та “Знос 

основних засобів” до валюти балансу не входять.  

 
 
 
 
 

 
Б А Л А Н С                   23 051 

 
 Примітки: 

 1. Статті балансу “Первісна вартість” та “Знос 

основних засобів” до валюти балансу не входять. 

 2. Стаття балансу “Чиста реалізаційна вартість” 

розраховується як різниця між первинною вартістю 

дебіторської заборгованності за товари, роботи, послуги 

та резервом сумнівних боргів. 

 
ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ 

У кваліфікаційній роботі формули та рівняння розташовують у центрі 
рядка безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.  

абзацний відступ 
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Формули та рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у 
додатках) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер 
формули чи рівняння складається з номера розділу й порядкового номера 
формули або рівняння,  розділених крапкою. 

Номер формули чи рівняння вказують на рівні формули або рівняння в 
дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів 
і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, наводять 
безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі 
або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного 
відступу словом "де", без двокрапки. Пояснення значення кожного символу і 
числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи 
повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по 
першому символу. 

Що стосується переносу формул або рівнянь на наступний рядок, то 
перенос допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому, знак 
операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або 
рівняння на знаку операції множення застосовують знак "". Якщо в роботі 
тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в 
межах розділу. Формули, що випливають одна з іншої і не розділені текстом, 
відокремлюють комою. 

Відстань від тексту  до формули і від формули або/і розшифровки 
формули до тексту – один  рядок ( приблизно в межах 10 мм). 

 
підрозділам і категоріям працівників. 

 

ΔФОП абс = ФОПф – ФОПпл,                       (3.6) 

 

де ΔФОП абс – абсолютне  відхилення Фонду оплати праці на 

підприємстві; 

ФОПф – фактичний Фонд оплати праці; 

ФОПпл – плановий Фонд оплати праці. 

 
 Згідно статистичних даних, у ПрАТ «Дніпро» на початок   

 

приблизно 10 мм 
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Dxx =  ² - 
 

n

2 
,                              (1.1) 

Dn =  ² - 
 

n

2
 ,                                 (1.2) 

Dxy =   - 
n

 
 .                          (1.3) 

 
 

ПОСИЛАННЯ 
 

У тексті кваліфікаційної роботи допускається робити посилання на 
джерела в квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в 
переліку джерел.  

У роботі можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, 
формули, рівняння, додатки, вказуючи  при цьому їхні номери. 

 
На думку деяких економістів зростання цін можливе 

також без інфляції при зниженні вартості благородних 

металів, підвищення цін монополіями, переважанні попиту 

над пропозицією, через зміни кон’юнктури ринку і при 

циклічних коливаннях виробництва [12, с. 154]. 

 
 
 
 
 
 

        Чприйн. 
Кпр =                                                  (3.1) [17, с. 14] 

           СОЧ  
 
 
 
 
 

Якщо посилання наводяться в тексті, варто писати: 
"...у розділі 2..."; 
"... дивися підрозділ 2.4..."; 

абзацний відступ 
посилання 
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"...відповідно до підрозділу 2.3..."; 
"...на рис. 1.5..." ; 
"...у табл. 3.2..." ; 
“...згідно табл. 3.2...” або “...виходячи з табл. 3.2...” ; 
"...(див. табл. 3.2) ..." ; 
"...за формулою (3.5)..." ; 
"... у рівняннях (1.9) - (1.12)..." ; 
"...у додатку Б..." або “...(додаток Б).” 

 
 
 

Виходячи з табл. 3.2, можна зробити висновок, що 
 
 
 

Коефіцієнт плинності кадрів на підприємстві можна 
визначити за формулою (3.5). 

 
 

 
 

Розрахунково-платіжну відомість можна виконати за 
допомогою ПЕВМ (додаток Б). 

 
 
 

ДОДАТКИ 
 

Додатки варто оформляти як продовження кваліфікаційної роботи на її 
останніх сторінках. 

Кожний додаток починається з нової сторінки. При цьому він повиннен 
мати заголовок, написаний угорі сторінки малими літерами з першої великої 
симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 
літерами з першої великої повинно бути написане слово  „Додаток” і велика 
буква, що позначає додаток. 

Додатки варто позначати послідовно великими буквами українського або 
російського алфавітів. Наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б”. 
Кваліфікаійна робота має бути у твердій обкладинці. 
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10 КЕРІВНИЦТВО, РЕЦЕНЗУВАННЯ І ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО 
ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 
Випусковою кафедрою здійснюється організація процесу дипломування та 

його супроводження, а саме: доведення до здобувачів інформації про 

процедуру, регламент, методичне забезпечення, тематику кваліфікаційних 

робіт, призначення комісії щодо проведення попереднього захисту 

кваліфікаційних робіт, перевірка на на ознаки академічного плагіату. 

Керівництво кваліфікаційної роботами доручають кваліфікованим 

викладачам (професорам, доцентам) ЗВО. 

До функцій наукового керівника кваліфікаційної роботи бакалавра 

входять: 

- видача завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра; 

- надання допомоги студенту в складанні плану і графіка виконання 

роботи; 

- сприяння у пошуку літературних джерел; 

- консультації щодо збирання необхідних практичних матеріалів; 

- контроль за дотриманням графіка виконання кваліфікаційної роботи 

бакалавра; 

- перевірка змісту виконаних параграфів і розділів роботи; 

- написання розгорнутого письмового відгуку; 

- присутність на захисті кваліфікаційної роботи студентів, якими він 

керує. 

Автор кваліфікаційної роботи бакалавра повинен отримати на неї 

письмовий відгук наукового керівника та рецензію від провідного спеціаліста 

або працівника закладу, де проводився експеримент чи вивчався практичний 

досвід. 

Відгук наукового керівника кваліфікаційної роботи бакалавра пишуть 

(друкують) у формі (Додаток Ж). У ньому визначають: 

• актуальність теми; 

• ступінь наукового і практичного значення роботи; 
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• рівень підготовки здобувача до виконання професійних обов'язків; 

• ступінь самостійності у виконанні кваліфікаційної роботи бакалавра; 

• новизну поставлених питань та ориґінальність їх вирішення; 

• уміння користуватися літературними джерелами; 

• ступінь оволодіння методами дослідження; 

• повноту та якість розробки теми; 

• логічність, послідовність, арґументованість, літературну грамотність 

викладення матеріалу; 

• можливість практичного застосування кваліфікаційної роботи бакалавра чи 

окремих її частин; 

• висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам, що ставляться перед 

випускними кваліфікаційними роботами. 

Здобувач зобов’язаний подавати кваліфікаційну роботу бакалавра 

науковому керівникові відповідно до календарного графіка. У разі порушення 

такого графіка завідувач випускової кафедри за поданням наукового керівника, 

має право звернутися до ректора з пропозицією відрахувати здобувача як 

такого, що не виконує навчальний план. 

 Відповідним чином оформлену, підписану роботу здобувач надає 

науковому керівнику для підготовки письмового відгуку з оцінкою. Далі робота 

з письмовим відгуком подається завідувачу випускаючої кафедри для 

вирішення питання  допуску до захисту. В разі позитивного рішення роблять 

відповідний запис на титульній сторінці кваліфікаційної роботи бакалавра.  

 Одночасно деканат готує і подає ЕК інформацію про виконання 

випускником навчального плану й одержані оцінки. У подальшому кафедра 

видає студентові направлення до рецензента. Рецензент, як і науковий керівник, 

оцінює роботу за чотирибальною та стобальною шкалами. Список рецензентів 

затверджується наказом ректора. 
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11 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 
НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНО-

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
 

Загальні положення 

 

1. Перевірці на плагіат підлягають усі види випускних кваліфікаційних 

робіт. Перевірку випускних кваліфікаційних робіт студентів для освітнього 

ступеня «Бакалавр» проводиться за допомогою репозитарію КрНУ. Глибина 

вибірки - п’ять років. 

2. За критерій оригінальності творів приймається показник рівня 

унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних 

засобів перевірки на плагіаті збільшений на відсоток правомірних запозичень. 

3. Перевірці підлягає основна частина випускної кваліфікаційної 

роботи. Результатом перевірки є висновок з наведеним відсотком унікальності 

тексту, який слід розуміти наступним чином: 

 висока унікальність 

для випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт – більше 60 %; 

для випускних кваліфікаційних магістерських робіт – більше 70 %; 

 задовільна унікальність 

для випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт –50–60 %; 

для випускних кваліфікаційних магістерських робіт –60–70 %; 

 достатня унікальність 

для випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт –40–50 %; 

для випускних кваліфікаційних магістерських робіт –50–60 %; 

 дуже низька унікальність 

для випускних кваліфікаційних бакалаврських робіт – менше 40 %; 

для випускних кваліфікаційних магістерських робіт – менше50 %. 

4. Виявлені у тексті твору запозичення являються правомірними, якщо 

вони є: 

– власними назвами (індивідуальними найменуваннями окремих об’єктів, 



 35 

найменуваннями установ, бібліографічними посиланнями на джерела та ін.);  

– усталеними словосполученнями, що характерні для певної сфери знань; 

– цитування, оформлені належним чином;  

– самоцитуванням (фрагментами тексту, що належать автор твору, 

опубліковані або оприлюднені в електронній формі ним у інших творах); 

– сталими методиками розрахунку елементів конструкцій, вузлів, 

характеристик, показників тощо. 

5. Студент, що виконав випускну кваліфікаційну роботу, яка має високу, 

задовільну та достатню унікальність тексту допускається до її захисту. 

Рівень унікальності випускної кваліфікаційної роботи враховується 

екзаменаційною комісією під час її оцінювання за допомогою корегуючого 

коефіцієнту k.  

 висока унікальність – k=1,1; 

 задовільна унікальність – k=1,0; 

 достатня унікальність – k=0,9. 

Підсумкова оцінка (ПО), яку студент отримує в результаті захисту, 

розраховується як: 

ПО= kОЗ 

де ОЗ – оцінка, отримана студентом під час захисту його випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Підсумкова оцінка з урахуванням корегуючого коефіцієнту не може 

перевищувати 100 балів і бути меншою 60 балів. 

6. Студент, випускна кваліфікаційна робота якого має дуже низьку 

унікальність, до захисту не допускається. За письмовою заявою студента 

робота повинна бути розглянута комісією, яка створюється за розпорядження 

завідувача кафедрою у складі трьох осіб з числа висококваліфікованих фахівців 

відповідної галузі знань.  

Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де 

зазначається коректність посилань або факт плагіату. Якщо посилання 

коректні, а ідеї та результати, отримані в результаті досліджень, є унікальними, 



 36 

студент може бути допущений до захисту. При цьому корегуючий коефіцієнт 

приймається k=0,8.  

Якщо комісія виявляє факт плагіату, студент не допускається до захисту 

випускної кваліфікаційної роботи та має бути відрахований з університету.  

7. Звіт, в якому наведено відсоток унікальності тексту роботи, є 

обов’язковим та наводиться у додатках до випускної кваліфікаційної роботи. В 

додатках також наводиться протокол роботи комісії для робіт, які мають дуже 

низьку унікальність та допущені до захисту. 

Організація перевірки випускних кваліфікаційних робіт 

1. Перевірку випускних кваліфікаційних робіт на плагіат проводять 

відповідальні по кафедрі, затверджені наказом по університету. 

2. Графік перевірки випускних кваліфікаційних робіт визначається 

кафедрою. 

3. Студент із закінченими розділами випускної кваліфікаційної роботи, 

що підлягають перевірці, звертається до відповідальної особи по кафедрі для 

перевірки унікальності тексту роботи. Розділи повинні бути сформовані у 

одному файлі форматів: *.doc, *.docx, *.rtf. Назва файлу подається у форматі 

«ПІБ_група.docx» англійськими літерами.  

Наприклад: Ivanenko_Petro_Oleksandrovich_E17-1.docx. 

Разом з файлом студент надає заяву відповідного зразка. 

4. Відповідальна особа відповідно до графіку, але не пізніше п’яти 

робочих днів, за допомогою програмно-технічних засобів виконує перевірку 

наданих матеріалів, за результатами якої формуєвисновок про унікальність 

роботи. 

5. Відповідальна особа по кафедрі зберігає в електронному вигляді 

висновки перевірки розділів випускної кваліфікаційної роботи в повному 

обсязі. Термін зберігання один рік після випуску студента.  

6. Відповідальна особа по кафедрі роздруковує студенту аркуші висновку, 

які містять інформацію щодо результатів перевірки у відсотках та переліку 

посилань із запозиченими та вилученими джерелами та затверджує їх своїм 
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підписом. 

7. Студент має право за необхідності доопрацювати відповідні розділи 

випускної кваліфікаційної роботи та подати їх на повторну перевірку. 

Процедура перевірки в цьому випадку така ж сама. 

8. Студент за результатами перевірки долучає в додаток до своєї 

випускної кваліфікаційної роботи звіт з найкращим результатом унікальності 

тексту своєї роботи. 

9. Студент, що не має позитивного висновку про перевірку на 

унікальність випускної кваліфікаційної роботи, не допускається до 

передзахисту і повинен бути відрахований з університету. 

10. Не пізніше ніж за три дні до захисту, студент, що пройшов 

передзахист, надає відповідальній особі на кафедрі, яка здійснює перевірку 

випускних кваліфікаційних робіт, файл з повною остаточною версією своєї 

випускної кваліфікаційної роботи починаючи з титульного аркушу разом з 

додатками. Робота повинна бути сформована у одному файлі форматів: *.doc, 

*.docx, *.rtf. Назва файлу подається у форматі «ПІБ_група_освітній 

ступінь.docx» англійськими літерами.  

Наприклад:Ivanenko_Petro_Oleksandrovich_E17-1_magistr.docx. 

Після отримання файлу, відповідальний по кафедрі візує роздруковану 

кваліфікаційну роботу. 

Студент, який вчасно не надав електронного варіанту роботи до захисту 

випускної кваліфікаційної роботи не допускається. 

11. Відповідальна особа по кафедрі здає у Центр моніторингу якості 

освіти та академічної доброчесності електронний варіант випускних 

кваліфікаційних робіт не пізніше чим за два тижні після завершення захистів.  

Відповідальна особа по кафедрі несе персональну відповідальність за 

ідентичність електронної та паперової версій випускної кваліфікаційної роботи.
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12 ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 

Завершену кваліфікаційну роботу здобувач подає науковому керівнику 

для перевірки й підготовки відгуку на неї. Строк перевірки - до 10 днів, 

починаючи з дня отримання роботи. Якщо робота повертається на 

доопрацювання, студент повинен ознайомитися з недоліками (зафіксованими 

керівником письмово), які відзначив керівник, та усунути їх. Після 

доопрацювання робота подається на повторну перевірку. Якщо робота, на 

думку наукового керівника, готова до захисту перед Екзаменаційною комісією, 

відповідна рекомендація надається ним у кінці відгуку, з виставленням оцінки, 

на яку вона заслуговує за чотирибальною системою (“відмінно”, “добре”, 

“задовільно”, “незадовільно”). Форма відгуку подається у додатку Ж. 

Отримавши відгук керівника, студент передає кваліфікаційну роботу на 

кафедру (в перешитому вигляді). Завідувач кафедри переглядає кваліфікаційну 

роботу та відгук керівника; вирішує питання щодо допуску студента до захисту 

і робить про це відповідний запис на відгуку та титульній сторінці 

кваліфікаційної роботи. У випадку, коли завідуючий кафедрою не вважає за 

можливе допустити студента до захисту кваліфікаційної роботи, це питання 

вирішується на засіданні кафедри за участю керівника та гаранта ОПП. 

Протокол засідання кафедри подається через деканат факультету на 

затвердження ректору інституту. 

Кваліфікаційна робота, допущена кафедрою до захисту, направляється на 

зовнішнє рецензування. 

Склад рецензентів затверджується наказом по університету за поданням 

кафедри. У рецензії обов’язково зазначається відповідність змісту роботи 

обраній темі, додається коротка характеристика роботи за розділами, 

визначається ступінь повноти розробки питань і окремих проблем, 

самостійність здобувача у викладі матеріалу й виборі варіантів рішень, 

наявність ориґінальних пропозицій і методів їх вирішення, позитивні сторони 

та недоліки розкриття теми. Наприкінці робиться загальний висновок, у якому 
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зазначається рівень теоретичної та фахової підготовки здобувача, його 

здатність до самостійної роботи. На закінчення оцінюється за чотирибальною 

системою поданий матеріал кваліфікаційної роботи і формулюється думка 

рецензента про можливість її допуску до захисту в ЕК. Форму рецензії подано в 

додатку К. 

Рецензія на кваліфікаційу роботу подається на кафедру за п’ять днів до 

захисту. 

Здбувач зобов’язаний уважно вивчити зауваження, що вказані в рецензії, і 

підготувати відповіді. Після отримання рецензії внесення змін до 

кваліфікаційної роботи не допускається. 

Підготовка до захисту включає роботу над тезами доповіді за темою 

кваліфікаційної роботи та підготовку відповіді на зауваження керівника і 

рецензента. 

Передзахист кваліфікаційної роботи відбувається на кафедрі економіки 

під керівництвом завідувача кафедри та при участі провідних викладачів 

кафедри та обов’язкової участі гаранта ОПП та наукового керівника 

кваліфікаційної роботи (склад комісії з передзахисту кваліфікаційних робіт  

затверджується завідувачем кафедри). 

Випускну роботу захищають перед Екзаменаційною комісією (ЕК). 

Здобувач готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді 

таблиць, графіків, рисунків, які висвітлюють результат дослідження, висновки 

та пропозиції, що містяться у роботі. Кількість ілюстрацій – не менше 6, вони 

повинні бути переглянуті й підписані науковим керівником. Доповідь триває 

10-12 хвилин, при цьому студент має висвітлити: 

1) актуальність обраної теми; 

2) структуру роботи; 

3) об’єкт дослідження; 

4) зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх 

ефективності. 

У кінці доповіді студент повинен вказати, які розробки та заходи 
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впроваджені або мають бути впроваджені, де, на його думку, можуть бути 

використані результати досліджень, яка фактична чи очікувана соціально-

економічна ефективність запропонованих ним заходів. 

На захисті члени ЕК задають запитання студентові з метою визначення 

рівня його професійної підготовки, ступеня сформованості компетентностей. 

Після відповіді на запитання секретар ЕК зачитує відгук наукового 

керівника та рецензію рецензента. Присутність та участь у роботі ЕК наукового 

керівника є обов’язковою. 

Під час захисту ведеться протокол засідання ЕК. Окремо відзначається 

думка членів ЕК про практичну цінність і рекомендації щодо пропозицій 

автора. 

Обсяг часу на загальний захист кваліфікаційної роботи не повинен 

перевищувати 30 хвилин. 

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ЕК 

виноситься її рішення. У випадку незгоди членів ЕК думка голови є 

вирішальною. Рішення комісії щодо захисту кваліфікаційних робіт 

оголошується її головою того ж дня. 

Здобувачі, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, 

відраховуються з університету. Вони одержують академічну довідку. До 

повторного захисту кваліфікаційна робота може бути прийнята через рік 

(упродовж 5-ти років після завершення навчання в університеті). 

Кваліфікаційна робота після захисту передається на збереження до архіву 

та репозитарію університету. 

Студентам, що виконали всі вимоги навчального плану і захистили 

кваліфікаційні роботи, видаються дипломи бакалаврів з економіки. 



 

13 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

БАКАЛАВРА 

 

Підсумкову оцінку захисту кваліфікаційної роботи визначає ЕК. 

Рішення комісії є остаточним. Підсумкова оцінка (ПО), яку студент отримує в 

результаті захисту, розраховується як: 

ПО= kОЗ 

де ОЗ – оцінка, отримана студентом під час захисту його випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Підсумкова оцінка з урахуванням корегуючого коефіцієнту не може 

перевищувати 100 балів і бути меншою 60 балів. 

Студент, випускна кваліфікаційна робота якого має дуже низьку 

унікальність, до захисту не допускається. За письмовою заявою студента робота 

повинна бути розглянута комісією, яка створюється за розпорядження 

завідувача кафедрою у складі трьох осіб з числа висококваліфікованих фахівців 

відповідної галузі знань.  

Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де 

зазначається коректність посилань або факт плагіату. Якщо посилання 

коректні, а ідеї та результати, отримані в результаті досліджень, є унікальними, 

студент може бути допущений до захисту. При цьому корегуючий коефіцієнт 

приймається k=0,8. 

Якщо комісія виявляє факт плагіату, студент не допускається до захисту 

випускної кваліфікаційної роботи та має бути відрахований з університету. 

При визначенні оцінки змісту та якості виконання кваліфікаційної 

роботи керівником враховуються критерії теоретичного обґрунтування, 

здійснення розрахунків, використання методів аналітичних досліджень, ступеня 

обґрунтованості пропозицій, формулювання висновків і правильності 

оформлення, при цьому керівник орієнтується на шкалу оцінювання (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи 
№ 

пор. 
Критерій Шкала оцінювання Максималь

на 
кількість 

балів 
1 Теоретичне 

обґрунтування 
0 – теоретичне обґрунтування відсутнє або не відповідає 
спрямованості завдання; 
5 – недостатньо розкриті наведені поняття, терміни і категорії, 
поверхнево описані прийоми і методи, відсутні формули 
визначення показників та не обґрунтовано їх вибір; 
10 – повно, всебічно обґрунтовані поняття, терміни і категорії, 
вичерпно описані прийоми і методи, наведені формули щодо 
визначення показників, обґрунтовано вибір методичних підходів 
щодо розрахунку показників і розв’язання завдання; наведено 
обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети та 
завдань її дослідження, визначення методів дослідження, 
здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій, інформаційної 
бази дослідження. 

0-15 

2 Здійснення 
розрахунків  

0 – розрахунки проведено із грубими помилками без необхідних 
пояснень; 
15 – результати розрахунків і обчислень є правильними, проте їх 
здійснення не деталізоване; 
25 – розрахунки проведені правильно, обрано доцільний спосіб 
визначення показників, опис розрахунків і обчислень 
деталізований (розрахунки репрезентовані покроково, із 
використанням умовних позначень років, інших символів, із 
зазначенням одиниць вимірювання) 

0-25 

3 Використання 
методів 

дослідження 

0 – у процесі розв’язання завдання табличний і графічний методи 
не використовувались; 
5 – не обґрунтовано вибір способів унаочнення, застосовані форми 
таблиці та види графіка не раціональні, структурні елементи 
таблиць і графіків за змістом виконані неправильно, порушено 
статистичні вимоги до оформлення табличного і графічного 
матеріалу; 
20 – обґрунтовано вибір графічних способів подання інформації, 
обрано раціональні форми таблиці та види графіка, структурні 
елементи таблиць і графіків за змістом та їхнє оформлення 
відповідає статистичним вимогам: 
30 – економічні дослідження виконані якісно та глибоко, із 
застосуванням аналітичних якісних та кількісних розрахунків, 
методів і засобів. 

0-30 

4 Формулюван-
ня висновків,  

0 – висновки характеризуються поверхневістю та не відображають 
усіх результатів розрахунків; 
10 – висновки глибинні та логічні, базуються на результатах 
розрахунків, а також демонструють володіння здобувачем 
проблематикою; 
20 – є можливість впровадження результатів дослідження. 

0-20 

5 Правильність 
оформлення, 
дотримання 

графіку 
виконання 

кваліфікацій-
ної роботи 

5 – оформлення роботи відповідає вимогам, здобувач 
дотримувався графіку виконання кваліфікаційної роботи; 
10 – оформлення роботи відповідає вимогам, ілюстративний 
матеріал є якісним та інформативним. 

0-10 

Максимальна оцінка – 100 балів 
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Додаток А 

Зразок титульної сторінки кваліфікаційної роботи 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Факультет економіки та управління 

Кафедра економіки 
 

 
 
 
 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до кваліфікаційної роботи 
бакалавра з економіки 

 
на тему: 

 
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА  
 
 
 

 
 
 
 
 

Виконала : студентка 4 курсу  
групи ЕП-1_-1 
спеціальність 051 Економіка 
ОПП Економіка 
Дмитренко Л. Г. 
Керівник ___________ 
Рецензент___________ 

 
 
 
 
 
 

Кременчук – 20___ року 
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Додаток Б 

Зразок завдання на кваліфікайну роботу бакалавра 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Факультет економіки та управління 
Кафедра економіки 
Освітній ступінь – бакалавр 
Спеціальність 051 Економіка, ОПП Економіка 

“Затверджую” 
зав. кафедрою економіки 
____________О.І.Маслак 
«___»________20__ року 

ЗАВДАННЯ 
на кваліфікаційну роботу студентці 

Дмитренко Лілії Геннадіївні 
1. Тема кваліфікаційної роботи  
Маркетингове забезпечення економічної безпеки підприємства 
керівник роботи ___________________________________________ 
затверджені наказом вищого навчального закладу від ___.___.20___р. № __-_ 
2. Строк подання студентом роботи – травень 201__ року 
3. Вихідні дані до роботи Методичні рекомендації щодо написання 
кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 051 Економіка 
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 
потрібно розробити) 
Теоретико-методичні засади маркетингового забезпечення економічної 
безпеки підприємства 
Аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл 
Україна» 
Розвиток механізму маркетингового забезпечення економічної безпеки 
ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 
креслень) Індекси виробництва тютюнової продукції в Україні 
Модель вибору оптимального варіанту організування маркетингового 
забезпечення збереження економічної безпеки підприємства 
Основні показники діяльності ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» за 2016 – 
2018 р. 
Аналіз стану маркетингового забезпечення ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл 
Україна» у рамках збереження економічної безпеки протягом 2016-2018 рр. 
Результативні показники інтегральної моделі оцінки економічної безпеки 
ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» за функціональними складовими 
елементів комплексу маркетингу протягом 2016-2018 рр. 
Інтегрований підхід до аналізу та оцінки маркетингових технологій у 
контексті зміцнення економічної безпеки 
Результати оцінки ефективності експортної діяльності  
ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл Україна» 



6. Консультанти розділів роботи 
Підпис, дата Розділ, 

параграф 
Прізвище, ініціали та 
посада консультанта Завдання видав Завдання прийняв 

    
    

 
7. Дата видачі завдання  ___.____.20___ р. 
   

 
 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ Назва етапів випускної роботи Строк виконання 
етапів роботи 

Примітка 

1. Вибір теми кваліфікаційної роботи вересень 20__ р. Виконано 
2.  Складання плану кваліфікаційної роботи 

та його затвердження у наукового 
керівника 

вересень - 
листопад 20__ р. 

Виконано 

3. Аналіз літературних джерел за темою 
кваліфікаційної роботи 

листопад - 
грудень 20__ р. 

Виконано 

4. Аналіз економічних та фінансових 
показників діяльності підприємства 

січень - лютий 
20__ р. 

Виконано 

5. Написання кваліфікаційної роботи лютий - квітень 
20__ р. 

Виконано 

6. Отримання відгуку наукового керівника травень 20__ р. Виконано 
7. Передзахист кваліфікаційної роботи  травень 20__ р. Виконано 
8. Отримання рецензії травень 20__ р. Виконано 
9. Захист роботи червень 20__ р. Виконано 

 
 
Студентка  ____________  _______________ 
   (підпис)  (прізвище та ініціали) 
 
 
Керівник роботи ____________  _______________ 
   (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
 
Нормоконтроль  ____________         ______________ 
   (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 



Додаток В 

Зразок змісту кваліфікаційної роботи 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП............................................................................................................................ 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ…………………………………………………………… 

1.1 Сутність фінансової безпеки підприємства та механізм її забезпечення……. 

1.2 Чинники та передумови фінансової безпеки підприємств тютюнової 

промисловості у сучасних умовах…………………………………………………. 

1.3 Результативність економічного механізму підприємства у контексті 

фінансової безпеки………………………………………………………………….. 

РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»……………………………………… 

2.1 Техніко – економічні показники діяльності ПАТ «Джей Ті Інтернешнл 

Україна»……………………………………………………………………………… 

2.2 Фінансовий аналіз діяльності ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»………… 

РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА»……….. 

3.1 Аналіз результативності економічного механізму «Джей Ті Інтернешнл 

Україна» у контексті фінансової безпеки………………………………………….. 

3.2 Вдосконалення методики визначення запасу фінансової безпеки 

підприємства-суб’єкта ЗЕД………………………………………………………….. 

ВИСНОВКИ................................................................................................................... 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................................... 

 



Додаток Д 

Зразок складання списку використаної літератури 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Астраханцева І.А. Фінансове моделювання вартості підприємств в 

невизначених економічних умовах. Фундаментальні дослідження. 2011. №4. 

С. 154-160. 

2. Бізнес-планування підприємницької діяльності: навч. посіб. / З. С. 

Варналій, Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Р. Р. Білик. Чернівці: Технодрук, 2019. 

264 с. 

3. Воронко О. С., Штепа Н. П. Економічний аналіз: навч. посіб. / О. С. 

Воронко, Н. П. Штепа. Львів : Новий Світ-2000, 2011. 279 с. 

4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: навч. посіб. - 2-ге 

видання. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 488 с. 

5. Господарський Кодекс України N 21-22, ст.144 із змінами та 

доповненнями згідно № 2019-VIІ від 13.04.2017// rada.gov.ua 

6. Данилко В. К., Кушніренко О. М., Марченко К. С. Управління 

витратами: навч. посіб. для вищ. навч. закл. 2-ге вид. Житомир. держ. технол. 

ун-т, 2015. 216 с. 

7. Економіка підприємства: підручник / За ред. А.В. Шегди. Київ: Знання, 

2016. 614 с.  

8. Економіка підприємства: підручник/ за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. 

Мельника. Суми: Університетська книга, 2019. 864 с. 

9. Економіка підприємства: підручник/ за заг. ред. С. Ф. Покропивного. 

Вид. 2-ге перероб. та доп. Київ: КНЕУ, 2000. 123 с. 

10. Єршова Н.Ю. Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум / 

Єршова Н.Ю., Портна О.В., Львів. Магнолія, 2019. 345 с. 

11. Загірняк М.В., Перерва П.Г., Маслак О.І., Бала В.В., Коноваленко О.Д., 

Маслак В.І. Економіка підприємства: магістерський курс: Підручник. Частина І, 

частина II / За ред. професорів М.В. Загірняка, П.Г. Перерви, О.І. Маслак. 
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Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2015. 736 с. 

12. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика. 2-ге вид.: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2017. 456 с. 

13. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст: монографія / за 

заг. ред. Н.В. Карпенко. Київ: ЦУЛ, 2016. 252 с. 

14. Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними 

ризиками: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 256 с. 

15. Поліщук Г. О. Державна підтримка розвитку малого підприємництва: 

вітчизняний та зарубіжний досвід. Актуальні проблеми державного управління. 

1(51)/2017. С.1-9. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-

1/doc/6/03.pdf.  

16. Рибчак В. І. Аналіз сучасних підходів до державного регулювання 

підприємницької діяльності в Україні. Науковий вісник Мукачівського 

державного університету. 2015. № 1 (3). С. 41–45. 

17. Романенко О. Р. Фінанси: підручник / О. Р. Романенко; 4-те вид., 

стереотип. Київ: ЦУЛ, 2016. 312 с. 

18. Смелянська Т. П., Мацюк І. Р. Сучасні тенденції та перспективи 

розвитку підприємництва в Україні за умов інтеграційних процесів. Вісник 

Хмельницького національного університету. 2015. № 3, Т. 3. С. 249–252. 

19. Торговельне підприємництво: монографія / за наук. ред. С. В. Князя. 

Львів: Львівська Політехніка, 2015. 724 с.  

20. Шваб Л. І. Економіка підприємства: навч. посіб. для студентів вищих 

навчальних закладів. 2-е вид. Київ: Каравела, 2005. 568 с. 

21. Maslak O., Grishko N., K. Kryvonos, V. Talover, 

Yu. Shevchuk Development of exchange trade in Ukraine: from the creation to the 

active business. Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2017. Вип. 6/2017/ (107). 

Частина 2. С. 75–82. 

 



Додаток Ж 

Зразок бланка відгуку керівника кваліфікаційної роботи 

 
ВІДГУК 

керівника кваліфікаційної роботи 
освітній ступінь - бакалавр 

                                (назва) 

виконаної на тему: 
____________________________________________________________________ 
 
студент (____)   ________________________________________________       

прізвище, ім’я, по батькові) 

Актуальність теми  
 
 
 
 
 
Самостійні розробки і пропозиції.  
 
 
 
Практична значимість роботи. 
 
 
 
 
Недоліки. 
 
 
 
 
Загальний висновок. 
 
 
 
Рекомендована оцінка за національною шкалою ___________________ 
   шкалою ЕСТS        
         ___________________ 
Керівник кваліфікаційної роботи 
к.е.н., доц., доцент кафедри економіки   ______________________



Додаток К 

Зразок бланка рецензії на кваліфікаційну роботу бакалавра 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Форма № Н-10.12у 
РЕЦЕНЗІЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

Студент () ___________________ 
                             (прізвище, ім’я, по батькові) 
Код спеціальності Спеціальність 051 – економіка (освітньо-професійна програма 
«Економіка») 
                                                        (назва напряму, спеціальності) 
Група ________________Курс 4 
Факультет/інститут_економіки і управління 
Тема ___________________________________ 
Дата одержання роботи «______» ____________ 20___ р. 
Рецензент _______________________________________ 
(вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові) 

 
ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ 

1. Актуальність теми  
 
 
 
 
2. Самостійні розробки і пропозиції автора  
 
 
 
 
3. Практична значимість роботи 
 
 
 
 
4. Недоліки  
 
 
 
5.Загальний висновок 
 
 
Рекомендована оцінка за національною шкалою «                »/        /         

Рецензент ____________                                           ____________________ 
                                  (підпис)                                                                                  (прізвище, ініціали)  

«______» _______________________ 20________ р.



Додаток Л 

Зразок титульної сторінки ілюстративного матеріалу до кваліфікаційної 

роботи 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Факультет економіки та управління 
Кафедра економіки 

 
 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Зав. кафедри економіки 
___________О.І.Маслак 

«___»___________20___ р. 
 
 

ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ 
 

до кваліфікаційної роботи 
бакалавра з економіки 

 
 

НА ТЕМУ: 
 

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
 
 
 

Студентки 4 курсу,  
групи _________ 
спеціальності 
051 – економіка 
(освітньо-
професійна 
програма 
«Економіка») 
Дмитренко Л.Г. 

 
 

 
Кременчук – 20___ року 
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Методичні вказівки щодо виконання та захисту кваліфікаційної роботи 

бакалавра для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 

«Економіка» освітньо-професійна програма «Економіка»  
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