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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 
 Випускна робота бакалавра є формою підсумкової атестації в загальній 
системі підготовки висококваліфікованих фахівців економічного профілю. 
Вона повинна бути підсумком самостійного комплексного дослідження одного 
з питань економіки суб’єкта господарювання в умовах формування нових 
економічних відносин. Це кваліфікаційна праця, яка акумулює знання, 
одержані студентом за період навчання за ОС бакалавр, у якій проявляються 
ділові та професійні навички й уміння. Сформовані під час підготовки роботи 
висновки та пропозиції виносяться на захист у Екзаменаційній комісії для 
отримання кваліфікації “бакалавр” зі спеціальності “Економіка”. 

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

Завдання випускної роботи бакалавра полягає в обґрунтуванні шляхів і 
методів удосконалення господарського механізму функціонування 
підприємств, підвищення ефективності господарських рішень, визначенні 
стратегії розвитку суб’єкта господарювання в умовах ринку. 

Слід мати на увазі, що випускна робота – це не самостійна дослідницька 

праця. Вона включає: 

а) визначення проблеми, яка не отримала достатнього висвітлення в 

літературі; 

б) виявлення та введення в науковий оборот нових джерел інформації та 

повідомлення на цій основі нових фактів; 

в) встановлення нових зв’язків між відомими явищами; 

г) нову постановку відомої проблеми; 

д) ориґінальні висновки; 

е) рекомендації щодо використання виявлених матеріалів та висновків у 

науці та практиці. 



 5 

Випускна робота – це кваліфікаційний документ, на підставі якого 

Екзаменаційна комісія (ЕК) визначає рівень кваліфікації бакалавра та його 

здатність до самостійної роботи в галузі економіки. Показником якісної 

підготовки бакалавра є реальність випускної роботи, тобто такої, що виконана 

на матеріалах конкретного суб’єкта господарювання 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 ВИПУСКНИХ РОБІТ 

 
Випускна 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  

суб’єкта господарювання – бази виробничої практики; 
- показати навички самостійної роботи, оволодіння методикою проведення 

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

упровадження. 
 
3 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 
Перед початком виконання випускної роботи студент 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 випускної роботи включає:  
1. Вибір теми випускної роботи. Заповнення бланка “Заява” на 

закріплення теми випускної роботи. Затвердження теми випускної 
роботи.  

2. Обробка літературних джерел, вивчення теоретичних і практичних 
матеріалів з обраної теми.  
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3. Розробка плану випускної роботи бакалавра із зазначенням строків 
написання розділів та їх обсягів. Заповнення бланка “Завдання на 
випускну роботу”. Затвердження завдання на випускну роботу 
бакалавра на кафедрі.  

4. Збір матеріалів для написання випускної роботи бакалавра під час 
проходження виробничої практики.  

5. Написання випускної роботи бакалавра.  
6. Підготовка графічної частини випускної роботи бакалавра: 

креслень, рисунків, таблиць (не менш ніж 6 аркушів форматом А1). 
7. Оформлення випускної роботи бакалавра.  
8. Отримання відгуку наукового керівника випускної роботи 

бакалавра.  
9. Здача випускної роботи бакалавра на кафедру для контролю за 

правильністю написання та оформлення.  
10. Направлення випускної роботи бакалавра на рецензію.  
11. Отримання рецензії.  
12. Захист випускної роботи бакалавра в ЕК.  
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4 ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 
БАКАЛАВРА 

 

Тематика випускної роботи бакалавра розроблена випускаючою кафедрою 

і затверджується на її засіданні. Як правило, основою є консультаційний проект 

щодо вирішення конкретної проблеми. Тематика випускної роботи бакалавра 

періодично уточнюється з урахуванням змін, що відбуваються у законодавстві, 

економічній теорії та практиці господарювання. 

 При визначенні тематики враховуються проблеми, які досліджуються 

науковими керівниками робіт, а також проблеми, над якими працює 

університет. 

 Студенту надається право самостійного вибору теми, але, якщо потрібно, 

він може отримати кваліфіковану консультацію у викладачів кафедри або свого 

керівника. Забороняється виконання випускних 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 випускної роботи 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 студента, або логічним 

продовженням попередніх наукових досліджень: курсових робіт, рефератів, 

доповідей на наукових конференціях тощо. Тема випускної роботи бакалавра 

повинна відповідати нахилам та творчим можливостям автора як з точки зору 

вибору для дослідження певної сфери відносин, так і характеру роботи. 

Доцільним є попереднє вивчення забезпеченості теми інформацією – 

літературними джерелами та практичними матеріалами, щоб переконатися в їх 

достатності для виконання роботи. 

Наказом ректора за поданням кафедри призначається науковий керівник 
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випускної роботи бакалавра. Керівниками можуть бути наукові співробітники і 

висококваліфіковані фахівці університету та підприємств. 

До функцій наукового керівника випускної роботи бакалавра входять: 

- видача завдання на випускну 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 випускної роботи 

бакалавра; 

- перевірка змісту виконаних параграфів і розділів роботи; 

- написання розгорнутого письмового відгуку на випускну роботу 

бакалавра; 

- присутність на захисті випускної роботи студентів, якими він керує. 

Обравши тему випускної роботи, студент подає заяву на ім’я завідувача 

кафедри з проханням про затвердження теми випускної роботи бакалавра. 

Остаточно теми затверджуються наказом ректора КрНУ. 

Після цього науковий керівник видає студенту завдання на виконання 

випускної роботи бакалавра. Завдання складається у двох примірниках. 

Перший примірник одержує слухач, другий залишається керівникові, який 

реґулярно перевіряє процес виконання роботи студентом згідно з календарним 

графіком. Порушення термінів виконання випускної 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. 

 Вибрана тема закріплюється за студентом на підставі його письмової 

заяви, подальша зміна  дозволяється лише за письмового подання наукового 

керівника, погодженим із завідувачем кафедри. У подальшому закріплення за 

студентами тем випускної роботи бакалавра оформляється наказом ректора. 
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5 ОБРОБКА ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Для написання якісної випускної 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 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. 

Для підбору літератури необхідно скористатися бібліографічними 

довідниками, предметними та тематичними каталогами бібліотек: університету, 

міста, технічних бібліотек, а також об’єкта практики. 

Новизна й рівень використаної у роботі літератури 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, 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 
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лише механічне засвоєння інформації, а й активний творчий процес, 

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 формування власного погляду, оцінки явища або проблеми. 

З літератури, що опрацьовується, рекомендовано зробити відповідні 

виписки на окремих картках або в зошиті: записати прізвище, ім’я та по 

батькові (ініціали) автора роботи, її назву, місто та рік видання. Якщо 

використана журнальна стаття - записати прізвище, ім’я та по батькові автора 

статті, її назву, назву журналу, рік видання , номер (випуск), сторінки. 

Можна 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. 

З карток або записів може бути складений 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 літератури наведений у додатку. 

 
6 СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 

 
Попередній план – визначається замислом роботи і складається після 

затвердження теми та загального знайомства з основними джерелами 

літератури. 

Остаточний варіант плану погоджується з науковим керівником і після 

цього є обов’язковим документом. Зміна плану допускається тільки за згодою 

наукового керівника. 

План дослідження повинен включати вступ, назву розділів і підрозділів, 

висновки та пропозиції, бібліографію, додатки. Він визначається змістом та 

структурою випускної роботи (див. розділ 7). 
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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 ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 

  
Конкретний зміст випускної роботи та її структура визначається 

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

структуру: 

 титульна сторінка; 

 завдання на випускну 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 ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 

 
Орієнтовна структура й обсяг випускної роботи у межах структурних 

компонентів: 

Зміст випускної роботи Кіл-сть 
сторінок 

Титульний аркуш (Додаток Б) 1 

Завдання на випускну 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 (Додаток А) 3 – 5 
Додатки (за потреби) 
 

Постановка задач, 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 науковим 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 випускну роботу носить інформативний характер щодо 

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

графіка її виконання. 

Зміст подають на початку випускної 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 випускної роботи. 

Основна частина випускної 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 

випускної 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 А). 

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. 

Додатки містять матеріал, що: є необхідним для повноти кваліфікаційної 
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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 ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 
 
Випускна 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 випускної 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 
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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 випускної роботи варто нумерувати арабськими цифрами, 

Текст підрозділу 1.1 

Приблизно 20 мм 

Неправильно 
Правильно 

Не менш ніж 20 мм 
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дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки 
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 випускної 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 

Номер підрозділу 

Номер розділу Номер сторінки 
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створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого 
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 

2012 2013 2014 2015 роки 

тис.грн. 

Рис. 3.1 Динаміка витрат на виробництво продукції за період з 
2012 р. по 2015 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. 

2012 2013 2014 2015 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 2012 р. 
по 2015 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 ПАТ «Дніпро» 
 

2014 р. 2015 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 ПАТ «Дніпро» 
 

Показники Одиниця 
виміру 

2014 р. 2015 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 або російського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, — 

Не більш ніж 20 мм 
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з абзацного 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 дипломній 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 ПАТ «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 випускної 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 випускної 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”. 
Випускна робота має бути у твердій обкладинці. 
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10 КЕРІВНИЦТВО, РЕЦЕНЗУВАННЯ І ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО 

ЗАХИСТУ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 
 

 Керівництво випускними роботами доручають кваліфікованим 

викладачам (професорам, доцентам) КрНУ. 

Обов'язки наукового керівника випускної роботи бакалавра: 

• надавати допомогу у виборі теми, розробці плану (змісту) випускної роботи 

бакалавра; доборі літератури, методології та методів дослідження й ін.; 

• аналізувати зміст роботи, висновки й результати дослідження; 

• визначати поетапні терміни виконання роботи; 

• контролювати виконання випускної роботи бакалавра; 

• доповідати на засіданні кафедри про виконання та завершення роботи; 

• дати відгук на роботу. 

Автор випускної 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 випускної роботи бакалавра пишуть 

(друкують) у двох примірниках у довільній формі. У ньому визначають: 

• актуальність теми; 

• ступінь наукового і практичного значення роботи; 

• рівень підготовки випускника до виконання професійних обов'язків; 

• ступінь самостійності у виконанні випускної роботи бакалавра; 

• новизну поставлених питань та ориґінальність їх вирішення; 

• уміння користуватися літературою; 

• ступінь оволодіння методами дослідження; 

• повноту та якість розробки теми; 

• логічність, послідовність, арґументованість, літературну грамотність 

викладення матеріалу; 

• можливість практичного застосування випускної роботи бакалавра чи 
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окремих її частин; 

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

випускними кваліфікаційними роботами. 

Рецензію на випускну роботу бакалавра надає спеціаліст-практик 

відповідної кваліфікації. Вона теж складається в довільній формі, може 

висвітлювати ті ж питання, що й відгук керівника. Особливу увагу в ній слід 

звернути на таке: 

• актуальність теми; • уміння застосовувати теоретичні знання для вирішення 

конкретних практичних завдань; 

• наявність у роботі особистих пропозицій і рекомендацій, їх новизна, 

перспективність, практична цінність; 

• вірогідність результатів та обґрунтованість висновків випускника; 

• стиль викладу та оформлення роботи;  недоліки роботи. 

Рецензент, як і науковий керівник, оцінює роботу за чотирибальною 

системою. Рецензію можна й не завершувати оцінкою, якщо остання випливає 

зі змісту відгуку або рецензії. Студент зобов’язаний подавати випускну роботу 

бакалавра науковому керівникові відповідно до календарного графіка. У разі 

порушення такого графіка завідувач випускаючої кафедри за поданням 

наукового керівника, має право звернутися до ректора з пропозицією 

відрахувати студента як такого, що не виконує навчальний план. 

 Відповідним чином оформлену, підписану випускником роботу студент 

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 випускної 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. 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 (ОС) «Магістр» (освітньо-професійна програма) та ОС «Бакалавр» 

проводити за допомогою репозитарію КрНУ. Глибину вибірки встановити 

п’ять років. Для студентів, які навчаються за ОС «Магістр» (освітньо-наукова 

програма) перевірку випускних робіт здійснювати із залученням репозитаріїв, 

доступних у мережі Internet. 

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 – менше 50 %. 
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4. Виявлені у тексті твору запозичення являються правомірними, якщо 

вони є: 

– власними назвами (індивідуальними найменуваннями окремих об’єктів, 

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.  
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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.  

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.  
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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 

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 роботипочинаючи 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 

випускну 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 ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 

Завершену випускну роботу студент 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 знову подається 

на повторну перевірку. Якщо робота, на думку наукового керівника, готова до 

захисту перед Екзаменаційною комісією, відповідна рекомендація дається ним 

у кінці відгуку, з виставленням оцінки, на яку вона заслуговує за 

чотирибальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”). 

Отримавши відгук керівника, студент передає випускну роботу на кафедру (в 

перешитому вигляді). Завідувач кафедри переглядає випускну роботу та відгук 

керівника; вирішує питання щодо допуску студента до захисту і робить про це 

відповідний запис на відгуку та титульній сторінці випускної роботи. У 

випадку, коли завідуючий кафедрою не вважає за можливе допустити студента 

до захисту випускної роботи, це питання вирішується на засіданні кафедри за 

участю керівника. Протокол засідання кафедри подається через деканат 

факультету на затвердження ректору інституту. 

Випускна робота, допущена кафедрою до захисту, направляється на 

зовнішнє рецензування. 

Склад рецензентів затверджується наказом по університету за поданням 

кафедри. До рецензування запрошуються провідні спеціалісти 

підприємницьких організацій. 

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 випускника 

у викладі матеріалу й виборі варіантів господарських рішень, наявність 

ориґінальних пропозицій і методів їх вирішення, позитивні сторони та недоліки 

розкриття теми. У кінці робиться загальний висновок, у якому зазначається 
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рівень теоретичної та фахової підготовки випускника, його здатність до 

самостійної роботи як фахівця. На закінчення оцінюється за чотирибальною 

системою поданий матеріал випускної роботи і формулюється думка 

рецензента про можливість допуску випускної роботи до захисту в ЕК. 

Форму рецензії подано в додатку В. 

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

захисту. 

Студент зобов’язаний уважно вивчити зауваження, що вказані в рецензії, 

і підготувати відповіді. Після отримання рецензії внесення змін до випускної 

роботи не допускається. 

Підготовка до захисту включає роботу над тезами доповіді за темою 

випускної роботи та підготовку відповіді на зауваження керівника і рецензента. 

Передзахист випускної роботи відбувається на кафедрі економіки під 

керівництвом завідувача кафедри та при участі провідних викладачів кафедри 

та обов’язкової участі наукового керівника випускної роботи (склад комісії з 

передзахисту випускних робіт т затверджується завідувачем кафедри). 

Випускну роботу захищають перед Екзаменаційною комісією (ЕК). 

Студент 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 

впроваджені або мають бути впроваджені, де, на його думку, можуть бути 

використані результати досліджень, яка фактична чи очікувана соціально-
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економічна ефективність запропонованих ним заходів. 

На захисті члени ЕК задають запитання студентові з метою визначення 

рівня його професійної підготовки. 

Після відповіді на запитання секретар ЕКу зачитує відгук наукового 

керівника та рецензію рецензента. Присутність та участь у роботі ЕКу 

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. 

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ЕК 

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

вирішальною. Рішення комісії щодо захисту випускних робіт оголошується її 

головою того ж дня. 

Студенти, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, 

відраховуються з університету. Вони одержують академічну довідку. До 

повторного захисту випускна робота може бути прийнята через рік (упродовж 

5-ти років після завершення навчання в університеті). 

Випускна робота після захисту передається на збереження до архіву та 

репозитарію університету. 

Студентам, що виконали всі вимоги навчального плану і захистили 

випускні роботи, видаються дипломи бакалаврів з економіки. 
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