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Вступ 

 

Методичні рекомендації для підготовки і захисту кваліфікаційних робіт 

освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», визначають 

вимоги до змісту і структури кваліфікаційних робіт, їх оформлення і порядку 

захисту, розроблені на підставі Положення про кваліфікаційні роботи у 

Поліському національному університеті та Положення про організацію 

освітнього процесу у Поліському національному університеті (нова редакція), 

введених в дію наказом ректора університету від 28.03.2019 р. № 55. 

Виконання кваліфікаційної роботи визначається освітньо-професійною 

програмою. 

Кваліфікаційна робота є самостійним теоретико-прикладним 

дослідженням, яке виконується студентом на завершальному етапі фахової 

підготовки. Вона передбачає розв‘язання складного індивідуального завдання 

або практичної проблеми у сфері економіки, що характеризується 

комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теоретичних 

положень і методів науки. 

Випускова робота формується за сукупністю наукових публікацій 

здобувача вищої освіти за темою дослідження. У ній не допускається 

академічного плагіату, фальсифікації та списування. Наукові публікації і 

кваліфікаційна робота здобувачів вищої освіти підлягають розміщенню в 

інституційному репозитарії університету. 

Праця синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки у межах 

нормативної й варіативної складових освітньо-професійних програм 

підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 051 

«Економіка» та є формою контролю набутих студентом у процесі навчання 

інтегрованих знань, умінь і навичок, необхідних для виконання професійних 

обов‘язків, передбачених їхніми освітньо-кваліфікаційними 

характеристиками. 

При виконанні кваліфікаційної роботи студент повинен показати глибокі 

теоретичні знання з конкретних питань, вміння застосовувати сучасні методи 

досліджень, використовувати досягнення науки й техніки, грамотно, чітко, 

логічно викладати думки, узагальнювати і формулювати висновки. 

У методичних рекомендація відповідно до державних стандартів України 

пояснюється структура написання кваліфікаційної роботи, наводяться її 

основні розділи. Розкривається послідовність збору, обробки та узагальнення 

матеріалу дослідження за обраною темою кваліфікаційної роботи, порядок 

підготовки і публікації наукових статей, підготовки презентації та доповіді на 

захист. 
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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Кваліфікаційна робота є результатом особистої самостійної роботи 

студента, яка має внутрішню єдність і логіку викладення матеріалу і може 

виступати свідченням здобутого ним рівня професійної компетенції, що 

відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці за спеціальністю 051 

“Економіка». 

Мета підготовки кваліфікаційної роботи – продемонструвати 

достатній рівень сформованості і творчого застосування здобутих знань і 

практичних навичок для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

розв‘язання реальної науково-практичної проблеми в галузі економіки. 

Відповідно до мети кваліфікаційної роботи студент повинен вирішити 

наступні завдання: 

– обґрунтувати актуальність і значущість обраної теми кваліфікаційної 

роботи в теорії та стосовно умов об‘єкта дослідження; 

– визначити мету й конкретні завдання дослідження; 

– визначити об‘єкт і предмет дослідження; 

– обрати методику дослідження; 

– проаналізувати існуючу нормотворчу, законодавчу базу стосовно 

об‘єкта і предмета дослідження; 

– провести огляд опублікованих за темою дослідження літературних 

джерел і узагальнити зібраний матеріал; 

– проаналізувати особливості функціонування предмета дослідження, 

виявити його закономірності; 

– розглянути організаційно-економічну характеристику об‘єкта 

дослідження; 

–здійснити аналіз фінансово-економічного стану підприємства та 

дослідити проблему (за темою) в межах об‘єкта; 

– запропонувати та обґрунтувати заходи, щодо усунення 

ідентифікованих слабких сторін досліджуваного об‘єкта в розрізі проблеми 

дослідження; 

– сформулювати адресні та достовірні висновки. 

При виконанні кваліфікаційної роботи необхідно враховувати такі 

принципи: 

– самостійність та обов’язковість написання кваліфікаційної роботи для 

всіх студентів; 

‒ академічна свобода студента у виборі теми та наукового керівника у 5 

семестрі навчання; 

‒ можливість зміни та коригування теми кваліфікаційної роботи до її 

затвердження ректором університету (зазвичай, наказ на кваліфікаційні 

роботи за ОС «бакалавр» підписується керівником закладу вищої освіти до 15 

вересня четвертого навчального року); 

– публікаційна активність (підготовка і публікація статей (тез); 

– обов’язковість публікації наукових статей з урахуванням термінів 
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захисту кваліфікаційних робіт; 

‒ обов‘язкове консультування із науковим керівником, що має відбуватись 

після вибору теми (1-семестр четвертого навчального року), затвердження 

теми (до 10 вересня четвертого навчального року) й до подачі кваліфікаційної 

роботи до захисту; 

– особиста відповідальність студента за своєчасність і якість виконання 

кваліфікаційної роботи (прояв відповідальності контролює науковий 

керівник). 

За якість кваліфікаційної роботи, достовірність наведених даних, 

правильність розрахунків, висновків, а також за оформлення і подання роботи 

у встановлений термін відповідає автор кваліфікаційної роботи. 

На захисті студент має засвідчити глибокі теоретичні та практичні знання 

з теми дослідження, ґрунтовні знання вітчизняної та зарубіжної економічної 

літератури, розуміння сучасного стану економічних процесів на підприємстві, 

вміння застосовувати широкий інструментарій наукових методів дослідження, 

обґрунтовувати і захищати свої наукові здобутки. 

 

2. ЗМІСТ І СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти освітнього ступеня 

бакалавра виконується державною мовою у вигляді спеціально підготовленої 

праці на правах рукопису в твердій палітурці та в електронній формі. 

Структура кваліфікаційної роботи: 

 титульний аркуш; 

 анотація; 

 зміст; 

 перелік умовних позначень (за необхідності); 

 основна частина; 

 список використаних джерел; 

 додатки. 

Кожен з цих елементів, а також розділи основної частини та 

додатки мають починатися з нової сторінки. 

Титульний аркуш кваліфікаційної роботи оформлюється за формою, 

наведеною у додатку А. 

Анотація кваліфікаційної роботи подається державною та англійською 

мовами. В анотації мають бути стисло представлені основні результати 

дослідження та практична цінність роботи. 

В анотації також вказуються: прізвище та ініціали здобувача вищої 

освіти; тема кваліфікаційної роботи; освітній ступінь, на який претендує 

здобувач; спеціальність (шифр і назва); найменування закладу вищої освіти; 

місто, рік. 

Для забезпечення тематичного пошуку кваліфікаційної роботи в анотації 

наводяться ключові слова відповідною мовою. Сукупність ключових слів 

повинна відповідати основному змісту роботи і відображати тематику 

дослідження, але не повторювати її. Кількість ключових слів становить 5-15. 

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок через кому в 
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алфавітному порядку. Обсяг анотації – 1 сторінка. Зразок анотації наведено 

у додатку Б. 

Зміст кваліфікаційної роботи повинен містити назви всіх структурних 

елементів із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок. Назви 

структурних елементів у змісті і тексті роботи мають бути тотожними. Зразок 

змісту наведено у додатку В. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць вимірювання, скорочень 

подається за необхідності у вигляді окремого списку. Додатково їх пояснення 

наводиться у тексті при першому згадуванні. Скорочення слів проводиться 

згідно ДСТУ 8302-2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні вимоги та правила складання». 

Основна частина кваліфікаційної роботи включає: 

 вступ; 

 розділи роботи; 

 висновки. 

Обсяг основного тексту кваліфікаційної роботи становить для здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра – 18-20 сторінок. 

 

2.1.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ВСТУПУ 

У вступі подається загальна характеристика кваліфікаційної роботи, 

зокрема: 

 актуальність теми дослідження; 

 стан вивчення проблеми; 

 мета і завдання роботи; 

 предмет та об‘єкт дослідження; 

 методи дослідження (із зазначенням конкретного застосування кожного 

методу); 

 інформаційна база дослідження; 

 перелік публікацій автора за темою дослідження; 

 структура та обсяг роботи. 

Актуальність теми дослідження. Шляхом критичного аналізу та 

порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) 

обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної 

галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. Вказуються також 

прізвища тих науковців, які відомі своїм внеском в розробку досліджуваної 

проблеми. 

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить 

кількома реченнями висловити головне − сутність проблеми або наукового 

завдання. 

Мета − це визначальний кінцевий науковий результат, якого прагне 

досягти науковець у процесі дослідження за темою роботи. Не слід 

формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова 

вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. 

Завдання конкретизують шлях досягнення поставленої мети і 

визначають, що має вирішити дослідник на цьому шляху. Вони мають бути 

http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
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прив‘язані до змісту кваліфікаційної роботи. Зазвичай, завдання 

формулюються у вигляді конкретних тез: дослідити; описати; розглянути; 

розкрити; довести; визначити; запропонувати; обґрунтувати тощо. 

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію і обране для вивчення. Об‘єкт – це ядро проблеми, що досліджується. 

Звичайна назва об'єкту дослідницької роботи міститься у відповіді на 

запитання: що розглядається? 

Предмет дослідження − це особлива проблема, окремі сторони об'єкту, 

його властивості і особливості, які повинні бути досліджені в роботі, не 

виходячи за межі досліджуваного об'єкту. 

Зазвичай формулювання предмету дослідження міститься у відповіді на 

запитання: що вивчається? 

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

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

частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна 

увага дослідника, оскільки предмет дослідження визначає тему 

кваліфікаційної роботи, яка зазначається на титульному аркуші як її назва. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх 

треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що 

саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в 

логічності та прийнятності вибору саме цих методів (наприклад: У процесі 

дослідження було використано такі методи: діалектичної й формальної логіки, 

якісного аналізу та синтезу (для дослідження положень економічних теорій і 

опублікованих наукових праць, результатів виконаних науково-дослідних 

робіт, дієвості і погодженості законодавчих і нормативно-правових актів); 

абстрактно-логічного аналізу (при обґрунтуванні та розробці концептуальної 

моделі системи соціального захисту населення); порівняльно-економічного 

аналізу (при оцінці рівня соціальних гарантій вразливих верств населення, 

удосконалення основних напрямів їх соціального захисту); математичної 

статистики (при оцінці соціально-економічних індикаторів рівня життя 

населення та рангового розподілу регіонів України); економіко-

математичного моделювання (при визначенні залежності окремих напрямів 

економічної і соціальної захищеності населення від індикаторів рівня життя). 

Перелік публікацій автора за темою дослідження. Вказують, у скількох 

статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах 

конференцій опубліковані результати кваліфікаційної роботи. Вказується, на 

яких наукових конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати 

дослідження кваліфікаційної роботи. 

Структура та обсяг роботи. Вказується обсяг роботи, її структура та 

кількість графічного матеріалу. Обсяг вступу становить 2 сторінки. Зразок 

наведено у додатку Г. 

Кваліфікаційна робота включає три розділи. У розділах має бути 

викладено зміст власних досліджень здобувача, зроблено посилання на його 

праці. Список цих праць має міститися у списку використаних джерел. 
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У разі використання наукових результатів, ідей та матеріалів інших 

авторів у тексті роботи повинні бути посилання на публікації даних авторів. 

Кваліфікаційна робота має бути викладена у науковому стилі з 

використанням усталених термінів. Не допускається художній чи 

публіцистичний стиль. Слід уникати надто складних словесних конструкцій, 

не допускати надмірної описовості, необґрунтованих тверджень і висловів, 

повторів думок. 

Розділи кваліфікаційної роботи можуть (не обов’язково) поділятися на 

підрозділи. 

Кваліфікаційну роботу слід оформляти відповідно до державного 

стандарту України. Таким стандартом є ДСТУ 3008:2015 «Інформація та 

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання». 

Загальні вимоги викладення матеріалу в роботі: 

– формулювання назви теми, розділів та параграфів повинні бути чітким, 

лаконічними і в той же час найбільш повно відображати сутність та зміст 

питань, що розглядаються; 

– матеріал роботи необхідно викладати грамотно, доступним науковим 

стилем, не повинен містити повторів та не бути перевантаженим цитатами; 

– не допускається просте переписування матеріалів із літературних 

джерел, їх цитування без посилання; 

– в тексті не повинно бути виразів типу: "я вважаю", "мені здається", 

"у нас прийнято", замість них рекомендуються вирази: "на думку автора", 

"вважається доцільним", "як свідчить проведений аналіз". 

Традиційною є наступна структура кваліфікаційної роботи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура кваліфікаційної роботи 

Складові кваліфікаційної роботи 
Рекомендована к-ть 

сторінок Додатки 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА 1 с. (не нумерується) Додаток А 

АНОТАЦІЇ 1 с.  Додаток Б 

ЗМІСТ 1с. Додаток В 

ВСТУП 2 с. Додаток Г 

РОЗДІЛ І (теоретичний) до 5 с.  

РОЗДІЛ ІІ (аналітичний) до 6 с.  

РОЗДІЛ ІІІ (рекомендаційний) до 5 с.  

ВИСНОВКИ 1-2 с. Додаток Д 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (не менше 25) Додаток Е 

ДОДАТКИ не регламентується  

 

Приклад структури кваліфікаційної роботи наведено у додатку В і Х 

(«Зміст»). 

2.2.ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ (РОЗДІЛ І) 

 

Складається з теоретичної інформації. Він є основою для розробки 

прикладних аспектів обраної теми, які здобувач освітнього рівня «Бакалавр» 
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повинен викласти в подальших розділах кваліфікаційної роботи. 

В цьому розділі слід викласти суть досліджуваної проблеми та ступінь її 

сучасної розробки, узагальнення існуючих концепцій, визначити дискусійні 

аспекти, невирішені питання і проблеми теоретичного, методичного та 

прикладного характеру, розглянути еволюцію підходів до їх вирішення, 

викласти теоретичні основи обраної теми. На основі вивчення наукової, 

навчально-методичної літератури розкриваються підходи різних авторів до 

розв'язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому 

відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему. 

У теоретичному розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів 

та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за 

досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, 

обґрунтовуються необхідність та доцільність окремих документів. Також 

теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, 

історія та сучасні тенденції предмету дослідження. Методичні підходи 

повинні мати певні елементи полемічності, ствердженої власної позиції щодо 

обраних методів дослідження, що дає змогу перейти в наступному розділі до 

конкретного аналітичного дослідження. Бажано ілюструвати текст 

графічними матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо. Вони можуть 

бути як узагальнені або власно розроблені, так і використані розробки інших 

науковців з обов’язковим посиланням на їх роботу у вказаному джерелі під 

графічним матеріалом. 

 

2.3.АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ (РОЗДІЛ 2) 

Складається з аналітичних досліджень, побудованих на матеріалах 

конкретних суб‘єктів господарювання, або галузі (країни) в цілому. 

Аналітичний розділ, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має 

поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і 

певний методичний інструментарій на прикладі конкретного підприємства. 

В організаційно-економічній характеристиці досліджуваного 

підприємства необхідно дуже коротко надати стислу інформацію, щодо 

основних аспектівьдіяльності підприємства. Зокрема: етапи створення, 

юридичний статус; види діяльності; продукція, що виробляються, послуги, що 

надаються; характеристика виробничих потужностей; тип виробництва, 

номенклатура готової продукції, матеріалів, етапи підготовки й реалізації 

продукції (для підприємства); організаційна структура управління 

підприємства; характеристики структурних підрозділів; постачальники, ринок 

збуту продукції, клієнти; основні конкуренти тощо, аналіз активів 

підприємства, його ресурсного потенціалу та фінансових результатів.  

У цьому ж розділі обов’язковими є оцінка та аналіз обраної проблеми. 

Аналіз необхідно проводити із застосуванням як традиційних методів, методів 

факторного аналізу, так і економіко-математичних методів. 

В аналізі проблеми дослідження (за темою кваліфікаційної роботи) 

необхідно провести кількісний та якісний аналіз явища, що вивчається. 

Виявити сильні та слабкі сторони об‘єкта дослідження, показати особливості 
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предмета дослідження, представити економічну інтерпретацію виявлених 

тенденцій, окреслити наявні проблеми, визначити їх глибинні причини, 

взаємозв‘язки і можливі наслідки у майбутньому (цей параграф 

безпосередньо стосується теми дослідження, в ньому повинно бути 

представлено не менше 4 – 5 таблиць, які слід винести в ілюстративний 

матеріал і презентувати на захисті кваліфікаційної роботи). 

 

3.3.РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ (РОЗДІЛ ІІІ) 

Складається з досліджень рекомендаційного характеру, розроблених на 

матеріалах аналізу конкретних суб‘єктів господарювання та викладених у другому 

розділі роботи. Завданням третього розділу, є розробка конкретних 

рекомендацій, пропозицій вирішення проблем, що були віднайдені в 

аналітичній частині роботи; покращення параметрів економічного розвитку та 

діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних 

підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а 

також висновків проведеного у другому розділі дослідження. Розділ має 

містити економічно обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення процесів, явищ 

в межах досліджуваної економічної системи, заходи, що сприяють підвищенню її 

ефективності функціонування, процесів і механізмів управління тощо. 

ВИСНОВКИ є стислим викладенням підсумків проведеного 

дослідження. Коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення 

предмету дослідження, аналітичні оцінки та узагальнення, конкретні висновки 

досліджень, що були здійснені у кваліфікаційній роботі. Після ознайомлення 

з текстом висновків повинно сформуватися уявлення про ступінь реалізації 

мети і завдань кваліфікаційної роботи. Не варто переписувати окремі 

положення, викладені у розділах роботи і дублювати інформацію. Обсяг 

висновків становить 1,5-2 сторінки. Приклад висновків наведено у додатку Д. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ формується здобувачем 

освітнього ступеня за вибором одним із таких способів: 

 у порядку появи посилань у тексті; 

 в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

 у хронологічному порядку. 

Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється 

відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання» (додаток Е). 

Список використаних джерел у кваліфікаційній роботі має налічувати не 

менше 25 найменувань. 

ДОДАТКИ оформлюються як продовження кваліфікаційної роботи і 

розміщуються після списку використаних джерел. До додатків може 

включатися допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття 

кваліфікаційної роботи: 

 проміжні формули і розрахунки; 

 таблиці допоміжних статистичних даних та зведеного теоретичного 

матеріалу; 
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 таблиці розрахунків фінансово-економічного аналізу та проблеми 

дослідження; 

 протоколи та акти випробувань, впровадження; 

 ілюстрації допоміжного характеру; 

 фінансова звітність підприємства; 

 копія опублікованої статті (тез доповідей); 

 копії сертифікатів про участь в конференціях; 

 інші матеріали. 

На кожний додаток має бути посилання у тексті роботи. 

Кваліфікаційна робота оформлюється відповідно до правил, наведених у 

додатку Ж. 

 

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

РОБІТ 

3.1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

 

Містить такі етапи: 

1) вибір теми; 

2) постановка мети, визначення завдань, об‘єкту, предмету та методів 

дослідження, формування змісту роботи; 

3) проведення дослідження за обраною темою, підготовка наукових 

публікацій, викладення тексту роботи згідно з її структурою; 

4) формування висновків та пропозицій, складання списку 

використаних джерел, оформлення роботи згідно встановлених вимог; 

5) подання наукових публікацій та кваліфікаційної роботи керівнику; 

6) усунення зауважень, доопрацювання роботи; 

7) складання відгуку на роботу, перевірка відповідності електронної 

версії кваліфікаційної роботи рукопису; 

8) рецензування роботи; 

9) подання роботи із супроводжуючими документами (завданням на 

роботу, відгуком керівника, рецензією на роботу) та науковими публікаціями 

за відповідною тематикою на випускову кафедру; 

10) проведення попереднього захисту кваліфікаційної роботи на засіданні 

випускової кафедри. 

Здобувач освітнього ступеня обирає тему кваліфікаційної роботи із 

переліку тем, який розробляє випускова кафедра з урахуванням: вимог 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців, галузевого стандарту 

вищої освіти; власного досвіду керівництва кваліфікаційними роботами; 

напрямів наукових досліджень та професійних інтересів науково-

педагогічного складу кафедри, замовлень і рекомендацій виробничих 

підприємств, науково-дослідних інститутів, галузевих міністерств і відомств 

тощо. Окремі теми кваліфікаційних робіт можуть бути запропоновані 

здобувачами освітнього ступеня з відповідним обґрунтуванням доцільності їх 

розробки. Як правило, дані теми пов'язані з науково-дослідною роботою 

здобувачів на кафедрі або їх професійною діяльністю (для студентів заочної 



13 

 

форми навчання). 

Тематика кваліфікаційних робіт розглядається на засіданні випускової 

кафедри і затверджується наказом ректора університету. Для здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра теми кваліфікаційних робіт затверджуються, як 

правило, у п‘ятому семестрі підготовки фахівців. 

Алгоритм вибору, корегування та затвердження теми 

кваліфікаційної роботи: 

1) у шостому семестрі студенти індивідуально отримують на кафедрі 

економіки і підприємництва теми кваліфікаційних робіт, потенційних 

керівників та методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт; 

2) студенти із керівниками обирають об’єкт дослідження (це має бути 

підприємство, фірма, установа, організація, територіальна громада, на базі 

яких студенти проходитимуть практику); студент має право пропонувати тему 

та об’єкт дослідження самостійно, при цьому вона має включати актуальні 

економічні проблеми та відповідати тематиці, яку пропонує та затверджує 

кафедра; 

3) студент із керівником здійснює корегування теми, зміну об’єкта 

дослідження (за потребою), починає працювати над дослідженням та готувати 

до публікації наукові статті; 

4) студенти індивідуально подають заяви на затвердження теми;  в цей 

же час формується наказ про затвердження тем. Форма заяви – уніфікована, 

додаток И. 

Після затвердження теми кваліфікаційної роботи здобувач освітнього 

ступеня разом із керівником складає індивідуальний план виконання роботи у 

вигляді «Завдання на кваліфікаційну роботу» (додаток К). 

Завдання на кваліфікаційну роботу підписує керівник роботи, здобувач і 

затверджує завідувач випускової кафедри. 

Згідно затвердженого плану роботи здобувач освітнього ступеня 

проводить дослідження за обраною темою, результати якого оприлюднює у 

вигляді наукових публікацій. 

Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра кількість наукових 

публікацій має становити не менше двох, у тому числі одноосібних не 

менше однієї. 

Як наукові публікації можуть зараховуватися тези доповідей здобувача на 

факультетських (або міжфакультетських) наукових конференціях, які 

проводяться в університеті. Рекомендований обсяг однієї тези наукової 

доповіді становить 3-4 сторінки друкованого тексту. 

За сукупністю наукових публікацій здобувача викладається текст 

кваліфікаційної роботи згідно вимог, наведених у вступі цих методичних 

рекомендацій. 

Керівник кваліфікаційної роботи консультує здобувача освітнього 

ступеня на всіх етапах виконання роботи, контролює процес проведення 

дослідження та оформлення отриманих результатів. Ознайомившись із 

матеріалами роботи, формулює зауваження і рекомендації щодо покращення 

її якості. Складає відгук на завершену та оформлену кваліфікаційну роботу, 
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обсяг якого становить 1-2 сторінки. Здійснює перевірку відповідності 

електронної версії кваліфікаційної роботи рукопису (під час передачі її на 

кафедру). Консультує у процесі підготовки доповіді та презентаційних 

матеріалів, контролює їх відповідність результатам дослідження, наведеним у 

роботі. Форма відгуку наведена у додатку Л. 

Кваліфікаційна робота підлягає рецензуванню. Рецензувати роботу 

можуть наукові та науково-педагогічні працівники (з науковим ступенем) 

закладів вищої освіти, провідні спеціалісти підприємств, організацій та 

установ. Коло наукових і фахових інтересів рецензента має відповідати 

тематиці кваліфікаційної роботи. Форма рецензії наведена у додатку М. 

 

3.2.ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ 

У визначений рішенням випускової кафедри термін, але не пізніше ніж за 

два тижні до захисту кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною 

комісією, здобувач освітнього ступеня подає на випускову кафедру: 

 кваліфікаційну роботу, оформлену згідно встановлених вимог, у 

друкованому й електронному (у форматі PDF – з можливістю копіювання) 

вигляді; 

 супроводжуючі документи до роботи (завдання на роботу, відгук 

керівника, рецензію на роботу); 

 наукові публікації, які містять основні результати за темою 

дослідження (у форматі PDF – з можливістю копіювання). 

З метою підвищення якості кваліфікаційної роботи проводиться її 

попередній захист на засіданні випускової кафедри. За результатами 

попереднього захисту ухвалюється рішення про рекомендацію 

кваліфікаційної роботи до захисту перед екзаменаційною комісією або її 

доопрацювання. 

У разі позитивного рішення кафедри кваліфікаційна робота перевіряється 

на академічний плагіат (у встановлений термін, але не пізніше як за 10 днів до 

основного захисту) спеціально створеною комісією. Після чого кваліфікаційна 

робота і наукові публікації здобувача освітнього ступеня розміщуються в 

інституційному репозитарії університету. 

Якщо кваліфікаційна робота отримує негативну оцінку, авторові 

надається можливість її доопрацювати у встановлені терміни. Після 

доопрацювання роботи здобувач освітнього ступеня подає її на випускову 

кафедру, яка повторно розглядає роботу. 

У випадку надання негативного відгуку керівником роботи або 

негативної рецензії остаточне рішення про допуск (або недопущення) 

кваліфікаційної роботи до захисту перед екзаменаційною комісією приймає 

випускова кафедра. 

Алгоритм подання студентом кваліфікаційної роботи до захисту: 

1. Представити кваліфікаційну роботу до попереднього захисту. Про 

дату попереднього захисту, його графік студентів інформують керівники 

кваліфікаційних робіт, лаборант кафедри (інформування здійснюється шляхом 

телефонного спілкування, розсилки повідомлень). На попередній захист 
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студент представляє роздруковану у чорновому варіанті роботу. Після 

проходження попереднього захисту оформлюється протокол попереднього 

захисту (бланк протоколу видає науковий керівник, лаборант кафедри). Форма 

бланку у додатку Н. 

2. Оформити кваліфікаційну роботу у тверду палітурку; 

3. Підготувати пакет документів до кваліфікаційної роботи (всі 

документи вкладаються у конверт, наклеєний на звороті твердої палітурки 

перед титульною сторінкою): 

 завдання до кваліфікаційної роботи (надається керівником) (Додаток 9); 

 протокол попереднього захисту із підписами членів комісії та зав. 

кафедрою) (додаток Н); 

 відгук керівника (надається керівником) (додаток Л); 

 рецензія (надається рецензентом, вказаним у наказі) (додаток М); 

студент самостійно зв‘язується з рецензентом та надає йому дипломну роботу 

у твердій палітурці; 

 копія тез, статті із збірника разом із титульною сторінкою збірника та 

його змістом (електронний варіант збірника надається науковим керівником, 

лаборантом кафедри) (приклад у додатку С); 

4. Здійснити перевірку кваліфікаційної роботи на наявність плагіату у 

відповідального за перевірку на випусковій кафедрі, отримати висновок 

комісії про допустимий рівень схожості та документ системи Unichek, 

докласти його до пакету документів; 

5. Зареєструвати кваліфікаційну роботу з усім пакетом документів у 

реєстраційному журналі. Реєстрацію здійснює лаборант кафедри. При 

виявленні неточностей у формулюванні теми, оформленні роботи, нестачі 

документів лаборант має право відхилити реєстрацію та вимагати передруку 

невірно оформлених сторінок та повідомляти комісії про неготовність роботи 

до захисту (за умов не виправлення недоліків комісія має право не допускати 

кваліфікаційну роботу до захисту). 

6. Отримати підпис наукового керівника у заліковій книжці про допуск 

до захисту кваліфікаційної роботи (залікову книжку для підпису подає 

студент); 

7. Підготувати доповідь до захисту кваліфікаційної роботи, в якій 

мають відображатись основні результати досліджень, здійснених у роботі. 

Стиль доповіді – лаконічне подання матеріалу. Підготовка доповіді 

здійснюється за консультацією керівника кваліфікаційної роботи. Обсяг 

доповіді становить до 8 сторінок друкованого тексту. Приклад доповіді – 

додаток Т. 

8. Підготувати ілюстративний матеріал (презентацію), який роздається 

членам екзаменаційної комісії при захисті кваліфікаційної роботи (5 

екземплярів кожному члену комісії). Перелік документів, що подаються до 

захисту кваліфікаційної роботи представлено у табл. 2. 
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Таблиця 2  

Перелік документів, що подаються до захисту кваліфікаційної 

роботи 
№ з/п Назва документа 

1 Кваліфікаційна робота у твердій палітурці 

2 Кваліфікаційна робота в електронній формі 

3 Завдання на кваліфікаційну роботу 

4 Відгук наукового керівника 

5 Рецензія 

6 Протокол попереднього захисту 

7 Висновок кафедри про дипломну роботу 

9 Документ системи Unichek 

10 Висновок комісії про допустимий рівень схожості 

11 Ксерокопії опублікованих статей, тез 

12 Ксерокопії опублікованих статей, тез в електронній формі 

13 Доповідь 

14 Ілюстративний матеріал (мультимедійна презентація за бажанням) 

 

Доповідь і презентаційний матеріал погоджуються із керівником роботи. 

 

3.3.ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ 

Для проведення публічного захисту кваліфікаційних робіт щорічно 

створюється екзаменаційна комісія. Екзаменаційна комісія діє протягом 

календарного року. 

До складу екзаменаційної комісії входять голова комісії та члени комісії. 

Голова комісії призначається ректором університету з числа провідних 

фахівців підприємств, вчених наукових установ, науково-педагогічних 

працівників інших закладів вищої освіти. Члени екзаменаційної комісії 

призначаються з числа деканів факультетів, завідувачів кафедрами, 

професорів, доцентів, старших викладачів університету, які мають науковий 

ступінь, та провідних фахівців підприємств із відповідних спеціальностей. 

Персональний склад членів екзаменаційної комісії затверджується ректором 

університету не пізніше, як за місяць до початку роботи комісії. 

Терміни проведення публічного захисту кваліфікаційних робіт 

визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком 

освітнього процесу. 

Публічний захист кваліфікаційних робіт проводиться на засіданні 

екзаменаційної комісії за участю не менше половини членів комісії. Публічний 

захист кваліфікаційних робіт може проводитися як в університеті, так і на 

підприємствах, в організаціях, для яких тематика робіт становить науково-

теоретичний або практичний інтерес. 

До початку захисту кваліфікаційних робіт випускова кафедра подає до 

екзаменаційної комісії: 

 виконану студентом кваліфікаційну роботу із записом на ній 

висновку про допуск роботи до захисту; 

 відгук керівника роботи; 

 рецензію на роботу; 
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 інші матеріали. 

Для розкриття змісту кваліфікаційної роботи здобувачу освітнього 

ступеня надається до 15 хвилин. Демонстрація презентаційних матеріалів 

здійснюється із застосуванням, як правило, мультимедійного проектора. 

Після доповіді здобувач відповідає на запитання членів екзаменаційної 

комісії. З дозволу голови екзаменаційної комісії запитання можуть поставити 

всі присутні на захисті. Секретарем екзаменаційної комісії зачитуються відгук 

керівника і рецензія на роботу. Завершується захист кваліфікаційної роботи 

відповіддю здобувача на висловлені зауваження. 

Результати публічного захисту кваліфікаційних робіт оцінюються за 

стобальною шкалою, шкалою ECTS та національною шкалою. Рішення про 

оцінювання рівня підготовки здобувачів освітнього ступеня, а також про 

присвоєння їм кваліфікації та видачу документів про вищу освіту державного 

зразка, приймається екзаменаційною комісією на закритому засіданні 

відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які 

брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос 

голови комісії є вирішальним. Повторний захист кваліфікаційних робіт з 

метою підвищення оцінки не проводиться. 

Якщо відповідь здобувача освітнього ступеня під час захисту 

кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, екзаменаційна 

комісія ухвалює рішення про те, що здобувач не пройшов атестацію і у 

протоколі засідання екзаменаційної комісії йому проставляється оцінка 

«незадовільно». 

У випадку, якщо здобувач не з'явився на засідання екзаменаційної комісії 

для захисту кваліфікаційної роботи, у протоколі зазначається, що він не 

атестований у зв'язку з неявкою на засідання. Якщо здобувач не з'явився на 

засідання екзаменаційної комісії з поважної причини, що підтверджується 

відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата захисту 

кваліфікаційної роботи під час роботи екзаменаційної комісії. 

Здобувач освітнього ступеня, який отримав незадовільну оцінку на 

захисті кваліфікаційної роботи, відраховується з університету з академічною 

довідкою встановленого зразка. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Оцінка якості виконання та захисту кваліфікаційних робіт студентів 

здійснюється членами державної екзаменаційної комісії на основі сумарної 

оцінки за критеріями, наведеними в таблиці. 

У процесі визначення підсумкової оцінки враховується ряд важливих 

показників якості кваліфікаційної роботи: 

Змістовні аспекти роботи: актуальність обраної теми дослідження; 

спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій; 

відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням; 

широта і адекватність методологічного та діагностичного апарату; наявність 

альтернативних підходів до вирішення визначених проблем; рівень 

обґрунтування запропонованих рішень; ступінь самостійності проведення 
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дослідження; грамотність мови викладення роботи та її загальне оформлення. 

Якість захисту роботи: уміння стисло, послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження; здатність аргументовано захищати свої 

пропозиції, думки, погляди; загальний рівень підготовки студента; володіння 

культурою презентації. 

Основні умови одержання оцінки 

Відмінно (90 – 100 балів). Кваліфікаційна робота повністю відповідає 

усім вимогам вищої школи до змісту, оформлення,  доповідь логічна і стисла, 

проголошена вільно, зі знанням справи, відзив і рецензія позитивні, відповіді 

на запитання членів ЕК правильні і стислі: 

– актуальність теми та відповідність висвітленого в роботі матеріалу темі 

дослідження; 

– теоретичний, методичний рівень роботи загалом та її практичне 

значення; 

– базування аналітичної частини роботи на фактичних матеріалах 

діяльності підприємств, роботи установ та організацій; 

– вміння автора глибоко дослідити практичні ситуації на конкретних 

прикладах, уникаючи висновків і пропозицій загального характеру; 

– вміння автора стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і 

результати дослідження, застосовуючи сучасну економічну термінологію, 

уникати загальних слів, мовних штампів, стилістичних і граматичних 

помилок, бездоказових тверджень, повторень, дослівного переписування 

літературних джерел невиправданого збільшення обсягів роботи за рахунок 

другорядних матеріалів; 

– використання чинних законодавчо-нормативних актів, новітніх 

наукових публікацій, актуального статистичного матеріалу; 

– творчий підхід виконавця роботи, наявність новаторських підходів до 

вирішення досліджуваної проблеми; 

– наявність творчих здобутків у вигляді конкретних рекомендацій, 

пропозицій для усунення слабких місць в роботі підприємства (установи, 

організації); 

– загальне оформлення роботи (відповідність вимогам щодо оформлення, 

обсягу роботи, охайності та грамотності тощо); 

– новизна має практичне значення, доповідь логічна і стисла, 

проголошена вільно, зі знанням справи, відзив і рецензія позитивні, відповіді 

на запитання членів ЕК правильні і стислі. 

Добре (74 – 89 балів). Тема роботи розкрита, але мають місце окремі 

недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхнево 

проаналізовано літературні джерела, недостатньо використані інформаційні 

джерела підприємства (організації) на базі якого проводилося дослідження, 

мають місце окремі зауваження в рецензії, доповідь логічна, проголошена 

вільно, відповіді на запитання членів ЕК в основному правильні, оформлення 

роботи в межах вимог. 

Задовільно (60 – 73 балів). Тема кваліфікаційної роботи в основному 

розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру, нечітко 
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сформульована мета роботи, теоретичний розділ має характер запозичення, у 

розрахунковій частині переважають елементи описовості, інформаційні 

матеріали не завжди ілюструють висновки, пропозиції, що містяться в 

третьому розділі, недостатньо обґрунтовані, рецензія і відзив містять окремі 

зауваження, доповідь зроблена без використання презентації, не всі відповіді 

на запитання членів ЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення 

кваліфікаційної роботи. 

Незадовільно (до 59 балів). Нечітко сформульована мета кваліфікаційної 

роботи та завдання дослідження. Розділи погано пов’язані між собою. 

Відсутній критичний огляд сучасних вітчизняних та зарубіжних літературних 

джерел. Аналіз виконаний поверхнево або взагалі відсутній. Заходи, що 

пропонуються, не випливають з аналізу, носять декларативний характер. 

Оформлення роботи не відповідає вимогам, наведених у рекомендаціях. 

Відсутні матеріали презентації. Відповіді на запитання членів ЕК неточні або 

неповні. 

Робота до захисту не допускається, якщо вона представлена науковому 

керівникові на перевірку, або на будь-який подальший етап проходження з 

порушенням термінів, встановлених регламентом кафедри, написана на тему, 

яка не затверджена наказом Поліського національного університету, виконана 

із суттєвими запозиченнями інформаційного матеріалу, оформлення роботи не 

відповідає вимогам вищої школи і зміст роботи не розкрито. 

Рішення державної екзаменаційної комісії про остаточну оцінку захисту 

кваліфікаційної роботи приймається відкритим голосуванням (звичайною 

більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні) на засіданні 

екзаменаційної комісії та ґрунтується на рецензіях, відзиву наукового 

керівника, доповіді й відповідях  студента в процесі захисту. 

Результати захисту кваліфікаційної роботи визначають оцінками 

„відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”. 

Якщо студент не з‘явився на засідання ЕК для захисту кваліфікаційної 

роботи, то в протоколі комісії зазначається, що він є неатестованим через 

неявку на засідання комісії. 

Підсумкову, диференційовану за шкалою EСTS та національною шкалою 

оцінки захисту роботи визначає екзаменаційна комісія. Члени комісії можуть 

змінювати оцінку, виставлену рецензентом роботи чи кафедри (за 

результатами попереднього захисту) в разі виявлення суттєвих недоліків та 

необ'єктивної оцінки поданої до захисту роботи. Рішення комісії є остаточним. 

 

5. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

1. Удосконалення галузевої структури підприємства. 

2. Резерви підвищення прибутковості підприємства. 

3. Товарна політика підприємства в умовах ринку. 

4. Організаційно-економічний механізм формування прибутковості 

підприємства. 

5. Ефективність функціонування підприємства та особливості її зростання. 
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6. Сучасний стан та резерви зростання економічної ефективності 

підприємства. 

7. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства 

(сільськогосподарських підприємств району, області). 

8. Зростання ефективності функціонування об’єктів виробничої 

інфраструктури підприємства. 

9. Резерви підвищення економічної ефективності використання виробничого 

потенціалу підприємства.  

10.  Резерви підвищення ефективності використання земельних ресурсів 

підприємства. 

11. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві. 

12. Резерви росту економічної ефективності використання персоналу 

підприємства. 

13. Резерви зниження собівартості продукції на підприємстві. 

14. Виробничий бюджет та обґрунтування напрямів зниження собівартості 

продукції на підприємстві. 

15. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів 

підприємства. 

16. Підвищення ефективності використання матеріально-технічних ресурсів 

підприємства. 

17. Зростання ефективності використання машинно-тракторного парку 

підприємства. 

18. Зростання ефективності використання автомобільного транспорту 

підприємства. 

19. Забезпечення ефективності відтворення та використання основних 

виробничих фондів підприємства. 

20. Напрями підвищення ефективності використання оборотного капіталу на 

підприємстві.  

21. Резерви зростання виробничих потужностей підприємства. 

22. Активізація інвестиційної діяльності підприємства. 

23. Резерви зростання рентабельності підприємства. 

24. Особливості розвитку підприємства та обґрунтування напрямів його 

формування. 

25. Активізація інноваційної діяльності підприємства. 

26. Удосконалення механізму ціноутворення на продукцію підприємства. 

27. Напрями підвищення цінової конкурентоспроможності продукції 

підприємства. 

28. Ефективність агропромислової інтеграції підприємства та резерви її 

підвищення. 

29. Ефективність диверсифікації діяльності підприємства та резерви її 

підвищення. 

30. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства та 

обґрунтування перспектив його розвитку. 

31. Напрями подолання банкрутства та фінансового оздоровлення 

підприємства. 
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32. Амортизаційна політика на підприємстві та оцінка її ефективності. 

33. Виробничий потенціал підприємства та резерви його використання. 

34. Експортний потенціал підприємства та резерви його використання. 

35. Ефективність маркетингової діяльності підприємства. 

36. Ефективність формування й використання кадрового потенціалу 

підприємства. 

37. Ефективність збутової політики підприємства. 

38. Зміцнення фінансового стану підприємства. 

39. Оптимізація енергетичного забезпечення господарської діяльності 

підприємства. 

40. Удосконалення матеріально-технічного забезпечення господарської 

діяльності підприємства. 

41. Напрями удосконалення організації оплати праці на підприємстві.  

42. Планування рентабельності реалізації продукції на підприємстві. 

43. Стратегічне планування та напрями його реалізації на підприємстві. 

44. Розробка бізнес-плану впровадження нової продукції на підприємстві. 

45. Розробка бізнес-плану розширення асортименту продукції підприємства. 

46. Маркетингова стратегія розвитку підприємства. 

47. Стратегічне планування інвестицій на підприємстві. 

48. Резерви раціоналізації витрат підприємства. 

49. Резерви зростання капіталу підприємства. 

50. Особливості планування обсягу та структури капіталу підприємства. 

51. Обґрунтування планового обсягу активів підприємства. 

52. Резерви прискорення оборотності активів підприємства. 

53. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 

підприємства. 

54. Особливості формування та відтворення нематеріальних активів 

підприємства. 

55. Зростання економічних результатів діяльності підприємства. 

56. Товарна диверсифікація підприємства. 

57. Планування фінансово-господарської діяльності підприємства. 

58. Управління формуванням асортименту продукції підприємства. 

59. Ефективність функціонування підприємства різних організаційно-

правових форм (сільськогосподарських підприємств району, області). 

60. Діагностика інтеграційних процесів (вертикальної, горизонтальної) 

підприємства. 

61. Економічна діагностика маркетингового потенціалу аграрних підприємств 

та стратегія їх розвитку. 

62. Діагностика і прогнозування конкурентного статусу підприємства на 

регіональному ринку. 

63. Формування конкурентних переваг підприємства (галузі, продукції) 

64. Діагностика та удосконалення логістичної системи підприємства. 

65. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

66. Формування економічного потенціалу підприємства. 

67. Зростання економічної безпеки підприємства. 
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68. Підвищення якості продукції (за видами) підприємства. 

69. Якість продукції (за видами) як напрям забезпечення її 

конкурентоздатності. 

70. Євроінтеграційний вектор формування якості продукції аграрного 

підприємства. 

71. Ефективність використання оборотного капіталу сільськогосподарського 

підприємства. 

72. Ефективне використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів 

підприємства. 

73. Обґрунтування системи запобігання банкрутству підприємства. 

74. Розвиток приватного підприємства. 

75. Обґрунтування розвитку малого та середнього бізнесу  

76. Розвиток особистих селянських господарств району. 

77. Резерви зростання прибутку підприємства. 

78. Обґрунтування мінімізації витрат підприємства. 

79. Розвиток інтелектуального потенціалу підприємства. 

80. Соціально-економічні засади розвитку (країни, регіону, сільських 

територій) 

81. Розвиток ринкової інфраструктури регіону (країни) 

82. Проблеми інфраструктурного забезпечення сільських територій (регіону, 

країни) 

83. Економічні аспекти розвитку регіональних логістичних систем 

84. Демографічні аспекти економічного розвитку сільських територій, 

(регіону, країни) 

85. Зростання енергоефективності підприємства (регіону, галузі, країни) 

86. Ефективність використання людського потенціалу 

87. Економічне обґрунтування рівня та якості життя населення (країни, 

регіону, сільських територій) 

88. Продовольче забезпечення сільських територій (країни) 

89. Формування кінцевих результатів діяльності підприємства 

90. Соціально-демографічний розвиток економічного регіону 

91. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку підприємства  

92. Інвестиційне забезпечення сталого розвитку підприємства  

93. Стратегічні альтернативи інвестування підприємств  

94. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства  

95. Вибір стратегії розвитку діяльності підприємства та розробка механізму її 

реалізації. 

96. Застосування ділових стратегій наступу в діяльності підприємства. 

97. Інформаційне забезпечення процесу розробки стратегії підприємства. 

98. Організаційна культура підприємства як об’єкт стратегічних змін. 

99. Реалізація стратегічних змін при впроваджені нової стратегії підприємства. 

100. Розробка кадрової стратегії підприємства. 

101. Розробка комплексу функціональних стратегій підприємства. 

102. Розробка маркетингової стратегії підприємства. 

103. Розробка стратегії матеріально-технічного забезпечення підприємства. 
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104. Розробка стратегії розвитку діяльності підприємства. 

105. Розробка фінансової стратегії підприємства. 

106. Стратегії комунікаційної політики підприємства. 

107. Стратегічне планування діяльності підприємства в умовах виходу на 

зовнішній ринок. 

108. Стратегічне планування діяльності підприємства, його економічне 

значення. 

109. Стратегічні напрями екологічного розвитку та особливості 

землекористування у господарстві (господарствах району). 

110. Стратегія використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів 

підприємства. 

111. Стратегія диференціації продукції. 

112. Стратегія запобігання банкрутству підприємства. 

113. Стратегія мінімізації витрат аграрного підприємства. 

114. Стратегія оптимізації прибутку аграрного підприємства. 

115. Стратегія організації рекламної діяльності аграрного підприємства. 

116. Стратегія розвитку бізнесу в умовах підприємства. 

117. Стратегія розвитку корпоративної культури аграрного підприємства. 

118. Стратегія розвитку логістичної системи підприємства. 

119. Стратегія розвитку особистих селянських господарств району. 

120. Формування механізму адаптації підприємства до змін у зовнішньому 

середовищі. 

 

6. РОБОТА НАД СТАТТЯМИ ТА ДОПОВІДЯМИ 

 

Для майбутнього фахівця важливо оволодіти технікою написання статей 

і підготовки доповідей на конференціях не тільки з точки зору задоволення 

вимог щодо кількості та рівня публікацій, а й позицій сприйняття їх слухачами 

та читачами. Це зобов‘язує до певної логіки побудови доповіді та статті, 

високої вимогливості до їх форми, стилю та мови. 

Опублікувати статтю – це означає зробити даний матеріал надбанням 

фахівців для використання в їхній роботі. Слід уникати як передчасних 

публікацій, так і зволікання. Спочатку варто зробити план. План статті має 

такий приблизний вигляд: 

 вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 

важливими практичними завданнями; 

 останні дослідження і публікації, на які спирається автор; 

 формулювання мети статті (постановка завдання); цей розділ дуже 

важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе даної статті; мета 

статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних 

досліджень; 

 якщо на обсяг статті немає суворих обмежень – доцільно описати 

методику дослідження; 

 виклад власне матеріалу дослідження – виклад отриманих результатів; 

 у кінці статті наводяться висновки з даного дослідження і коротко 
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подаються перспективи подальших досліджень у цьому напряму. 

Деякі журнали для авторів публікують вимоги до структури статей, тоді 

варто обов‘язково їх дотримуватися. 

Методика підготовки доповіді на науковій конференції є дещо іншою. 

План доповіді аналогічний плану статті. Проте, специфіка усного мовлення 

викликає суттєві зміни у формі і змісті. При написанні доповіді слід 

враховувати, що значна частина матеріалу викладається на слайдах 

(презентації), де подаються математичні постановки, метод вирішення, 

алгоритми, виявлені залежності у табличній або графічній формі тощо. Тому 

в доповіді викладають коментарі до ілюстративного матеріалу. Це дає змогу 

на 20–30% скоротити її. 

Слід також мати на увазі, що за 7 хв людина може прочитати матеріал, 

розміщений на 3 сторінках комп‘ютерного тексту (через 1,5 інтервали), тому 

обсяг доповіді є значно меншим від обсягу статті. Крім того, доповідач 

повинен реагувати на попередні виступи за темою його доповіді. Полемічний 

характер доповіді викликає інтерес слухачів і підвищує їх активність. 
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Додаток Б 

Приклад  анотацій 

 

АНОТАЦІЯ 

Любчик А.Ю. Забезпечення сталого розвитку сільського господарства 

Житомирської області. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 051 «Економіка». – Поліський національний університет, 

Житомир, 2020. 

У роботі досліджено теоретико-методологічні засади сталого розвитку. 

Визначено сутність, складові та індикатори сталого розвитку. Проаналізовано 

глобальний індекс сталого розвитку та місце України в ньому. Визначено роль 

сільського господарства у виконання ЦСР. Здійснено оцінку сучасного рівня 

соціально-економічного та екологічного розвитку Житомирської області через 

призму сталості. У пропозиційній частині окреслено перспективи досягнення 

цілей сталого розвитку сільського господарства Житомирської області та 

здійснені прогнозні розрахунки їх досяжності завдань. 

Ключові слова: індикатори сталого розвитку, цілі сталого розвитку, 

соціально-економічний розвиток, навколишнє середовище, сільське 

господарство. 

SUMMARY 

Lyubchyk A.Y. Ensuring sustainable development of agriculture in Zhytomyr 

region. – Qualification work on the rights of the manuscript. 

Qualification work for a master's degree in specialty 051 "Economics". – 

Polissіa National University, Zhytomyr, 2020. 

The theoretical and methodological principles of sustainable development are 

investigated in the work. The essence, components and indicators of sustainable 

development are determined. The global index of sustainable development and 

Ukraine's place in it are analyzed. The role of agriculture in the implementation of 

the CSW is determined. An assessment of the current level of socio-economic and 

environmental development of the Zhytomyr region through the prism of 

sustainability. The proposal part outlines the prospects for achieving the goals of 

sustainable development of agriculture in Zhytomyr region and made predictive 
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calculations of the achievability of tasks. 

Key words: indicators of sustainable development, goals of sustainable 

development, socio-economic development, environment, agriculture. 
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Додаток В 

Приклад змісту кваліфікаційної роботи 

Тема: «Забезпечення сталого розвитку сільського господарства 

Житомирської області» 

 АНОТАЦІЯ 4 

   

 ВСУП 5 

   

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

7 

   

РОЗДІЛ 2 ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

12 

   

РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 

   

 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 24 

   

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25 

 ДОДАТКИ 27 

 

 

  



32 

 

Додаток Г 

Зразок вступу до кваліфікаційної роботи на тему: «Стратегія управління 

мотивацією праці у сільськогосподарських підприємствах» 

ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Формування соціально-орієнтованої 

ринкової економіки в Україні потребує створення дієвих мотивів і стимулів 

праці у галузях. Недостатня мотивація в сільському господарстві часто стає 

обмежувальним фактором, що не дає змоги підприємствам реалізувати свої 

потенційні можливості, призводить до масової міграції селян до міста або 

інших країн у пошуках вищих доходів. Важливість даного дослідження 

зумовлюється тим, що …... 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми мотивації трудової діяльності в 

умовах ринкової економіки вивчали М. Вебер, Д. Гілберт, …… та ін. Вагомий 

вклад у теоретико-методологічні і прикладні засади мотивації трудової 

діяльності зробили вітчизняні вчені: В.К. Горкавий, Ю.М. Краснов, ……та ін. 

Вивчення даної теми повинно продовжуватись і поглиблюватись.  

Мета та завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є 

дослідження теоретико-методичних аспектів та прикладних рекомендацій 

щодо підвищення мотиваційного механізму в сільськогосподарських 

підприємствах.  

Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання:  

 дослідити теоретичні засади мотивації праці; 

 визначити особливості умов праці в галузі сільського господарства;  

 ………….. 

Об’єкт і предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретичні, 

методичні та прикладні положення мотивації праці. Об’єктом дослідження є 

процес підвищення мотивації праці в сільському господарстві України та 

Житомирської області зокрема. 

Методи дослідження. Кваліфікаційна робота базується на 

діалектичному методі пізнання до вивчення теоретичних і практичних 

положень щодо …. Абстрактно-логічний метод був використаний для …. 

Дослідження сучасного рівня … проводилось, використовуючи статистико-

економічний метод, зокрема прийомів порівняння, графічного та ін. За 

допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначено вплив ….. 

Інформаційну базу роботи складають наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених та фахівців з досліджуваної проблематики, офіційні 

матеріали …… та інформаційні ресурси світової комп‘ютерної мережі Internet. 

Публікації. Основні результати дослідження викладені в одній фаховій 

науковій праці у співавторстві загальним обсягом 0,42 ум. друк. арк.: 

1. Кільніцька О.С., Кравчук Н.І., Верлюк М.М. Заробітна плата як 

стимулюючий фактор підвищення продуктивності праці та сільського 

розвитку в Україні (назва видання, рік, номер, сторінки). 

Обсяг і структура кваліфікаційної роботи. Робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (40 

найменувань), 7 додатків. Робота викладена на 20 сторінках комп‘ютерного 

тексту.   
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Приклад висновків до кваліфікаційної роботи на тему :  

«КОНЮНКТУРА РИНКУ МЯСА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ» 

 

1. Ринкова кон’юнктура – це сукупність економічних характеристик 

ринку, що …. Найважливішими елементами ринку м’яса є попит, пропозиція, 

ринкова ціна, конкуренція. 

2. Дослідження ринкової кон’юнктури є систематичним, комплексним, 

повторюваним процесом, що передбачає ….. Методика оцінки ситуації на 

ринку передбачає виконання певних етапів. Показники можна інтегрувати у 

чотири блоки, що …... 

3. Встановлено, що на кон’юнктуру ринку м’яса значно впливає 

кількість поголів’я тварин на відгодівлі у сільськогосподарських 

підприємствах. У динаміці з 1961 р. по 2018 р. включно поголів’я усіх видів 

тварин різко скоротилося: худоби у 5,3 разів, свиней – у 3 рази, овець та кіз – 

у 8, коней – у 7,5разів. 

4. Лідерські позиції у виробництві м’яса займають Київська, 

Дніпропетровська, Вінницька, Одеська, полтавська, Харківська, Черкаська 

області. 

5. В результаті аналізу встановлено, що найбільший попит в Україні у 

2019 р. на курятину 24,3 кг, свинину 16,1 кг і яловичина і телятина – 4,7 кг на 

одну особу в рік. 

6. За видами м’яса за остання 4 роки ілюструється тенденція зниження 

запасів, виробництва і споживання яловичини, зростання пропозиції свинини 

та підвищення попиту на курятину, що пояснюється високими цінами на 

яловичину та доступними цінами на курятину. 

7. Для стабілізації ринкової кон’юнктури вкрай важливими є держане 

регулювання, зокрема: …... 

8. У сучасних економічних умовах ефективними напрямами 

стабілізації кон'юнктури на м'ясному ринку є ….. 

9. Прогнозні розрахунки свідчать про погіршення ситуації на ринку 

яловичини та пожвавлення економічної активності на ринку курятини. Ціни 

на найближчу перспективу продовжать зростати.  
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Додаток Е 

Приклади оформлення списку використаних джерел 

згідно ДСТУ 8302:2015 
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги 

До трьох авторів 
Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В Л. Підприємництво у 

сільській місцевості довідник. Житомир, 2013. 321 с. 

Чотири і більше 

авторів 

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с. 

Колективний автор 

Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. матеріалів доп. 

учасн. ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. 

Житомир : Полісся, 2015. 648 с. 

Багатотомне 

видання 

Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. В. 

В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с. 

За редакцією 
Сталий розвиток сільських територій : монографія / за ред. Т. Зінчук, 

Ю. Раманаускаса. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 421 с. 

Автор і перекладач 
Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. Пособие / пер. с англ. В. Б. 

Боброва. Москва, 1996. 698 с. 

Частина видання 

Розділ книги 

Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері 

виробництва. Основи аграрного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. 

Київ, 2000. С. 5-15. 

Тези доповідей, 

матеріали 

конференцій 

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних 

відходів на природні ресурси світу. Органічне виробництво і 

продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. Житомир: Полісся, 2014. С. 103–108. 

Статті з 

періодичних видань 

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 

підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31-

34. 

Електронні ресурси 

Книги 

Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика: 

підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 

http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11.2017). 

Законодавчі 

документи 

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 

(дата звернення: 02.11.2017). 

Періодичні видання 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного виробництва 

та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна економіка. 2013. 

№ 10. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna 

- ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 
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http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp%3Bj=efektyvna-ekonomika&amp%3Bs=ua&amp%3Bz=2525
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Додаток Ж 

Правила оформлення кваліфікаційних робіт 
Мова Українська 

Формат 
Друкований текст за допомогою комп'ютерної техніки з використанням 

текстового редактора Word 

Інтервал 
Роботу друкують на одному боці аркуша білого паперу формату А4 

(210х297 мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу 

Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 рt 

Поля 
Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 

25 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм 

Нумерація 

сторінок 

Сторінки нумеруються арабськими цифрами, з дотриманням наскрізної 

нумерації впродовж усього тексту роботи. Нумерація сторінок 

починається з 2-ї сторінки. Номер сторінки проставляється у правому 

верхньому куті 

Нумерація 

розділів і 

підрозділів 

Розділи і підрозділи роботи нумеруються арабськими цифрами. Розділи 

повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення змісту роботи. 

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, 

відокремлених крапкою 

Формули та 

рисунки 

Формули та рисунки розміщують безпосередньо після посилання на них у 

тексті роботи. Нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер 

формули (рисунка) складається з номера розділу та порядкового номера 

формули (рисунка), відокремлених крапкою. Формула, що нумерується, 

наводиться посередині нового рядка (нумерація – з правого боку в 

дужках). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять 

до формули, слід наводити під формулою в тій послідовності, в якій вони 

наведені у формулі. Номер рисунка, назва та пояснювальні підписи 

розміщуються під рисунком 

Таблиці 

Таблицю розміщують безпосередньо після посилання на неї у тексті 

роботи або на наступній сторінці. Кожна таблиця повинна мати 

тематичний заголовок, що відображає її зміст. Нумерація здійснюється 

арабськими цифрами в межах розділу. Номер таблиці складається з 

номера розділу й порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою 

Посилання 

на 

використані 

джерела 

Посилання на використані джерела зазначаються порядковим номером 

згідно їх переліку у квадратних дужках, наприклад: [7, с. 35], що означає 

7 – номер джерела із списку літератури; с. 35 – сторінка з даного джерела, 

з якої наведено конкретну інформацію; [10] – 10 джерело із списку 

літератури, з якого наведено узагальнену інформацію 

Додатки 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, 

додаток Б. У матеріалах додатків допускається використання шрифту 

розміром не менше 10 pt та одинарного міжрядкового інтервалу. 
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Форма заяви на кваліфікаційну роботу 

 

Ректору Поліського  

національного університету 

Скидану О.В. 

студента ОС «Бакалавр» 

факультету економіки та менеджменту 

спеціальності 051 «Економіка» 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу дозволити виконати кваліфікаційну роботу на кафедрі економіки 

і підприємництва на тему: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«___» _______________ 20__ р.                                                         
Підпис 

 

Прошу затвердити тему та призначити керівником кваліфікаційної 

роботи ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Завідувач кафедри економіки і 

підприємництва д.е.н., професор                                                        В.І. Ткачук 

 

 

 

 

Декан факультету економіки  

та менеджменту, к.е.н., доцент                                                         О.А. Опалов 
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ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра економіки і підприємництва 

Спеціальність 051 «Економіка» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

_____________________________ 

______________________________ 

«_______» _____________20        р. 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

________________________________________________________ 
(прізвище ,ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

1. Тема кваліфікаційної роботи____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

затверджена наказом від «    »  20     р. №           

1. Термін подання роботи ______________________________ 

2. Інформаційна база дослідження  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Зміст роботи (перелік питань, які потрібно розкрити) _________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Перелік графічного матеріалу  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Дата видачі завдання   ______________________________________________ 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ 
№ 

з/п 
Назва етапів кваліфікаційної роботи 

Термін 

виконання 
Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Здобувач вищої освіти _______________________________________ 
                                        (прізвище ,ім‘я, по батькові)                                               (підпис) 

 

 

Керівник роботи 

 

 

________________________________________________________ 
(прізвище ,ім‘я, по батькові)                                                                                         (підпис) 

 «  »    20    р. 

  



39 

 

Додаток Л 

Форма відгуку на кваліфікаційну роботу 

ВІДГУК 

керівника кваліфікаційної роботи (прізвище ,ім’я, по батькові здобувача 

вищої освіти) на тему: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Актуальність теми __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Короткий огляд змісту роботи (із зазначенням самостійних розробок 

студента __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Найважливіші теоретичні та практичні результати роботи ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Загальний висновок: кваліфікаційна робота виконана в повному обсязі і 

може бути допущена до захисту на засіданні екзаменаційної комісії, а 

студент _______________________________________________заслуговує 

присвоєння кваліфікації «бакалавр з економіки». 

 

 

Керівник   ________________________________________________ 
(посада, вч. ступінь, ПІБ) 

"  "  20 ______р. 
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Додаток М 

Форма рецензії на кваліфікаційну роботу 

РЕЦЕНЗІЯ 

на кваліфікаційну роботу 

_________________________________________________________ 

(прізвище ,ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

на тему:  _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Характеристика актуальності теми практичної цінності результатів 

дослідження ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Відповідність змісту роботи меті й завданням __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

Найважливіші теоретичні та практичні результати роботи________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Переваги кваліфікаційної роботи ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Недоліки роботи та зауваження_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Висновок. Проте, вказані недоліки не знижують рівня виконання 

кваліфікаційної роботи, яка заслуговує оцінки «__________», а студент 

______________________________________ – присвоєння кваліфікації 

«бакалавр з економіки ». 

 

Рецензент  _________________________________________________________ 
(посада, вч. ступінь, ПІБ) 

"  "  20     р.   _________ 
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Форма бланку протоколу попереднього захисту 

 

Протокол 

 

попереднього захисту кваліфікаційної роботи на кафедрі економіки і 

підприємництва від «  »  20 р. 

Студент  ___________________ 

Спеціальність 051 «Економіка», ОС Бакалавр  

Тема кваліфікаційної роботи _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Керівник __________________________________________________________ 

Зауваження : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рішення :  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

Зав. кафедри _____________________________________ТкачукВ.І.  

Члени комісії: _________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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Додаток Т 

Приклад доповіді на захисті кваліфікаційної роботи 

 

Шановний голово! Шановні члени екзаменаційної комісії! 

Тема, яку було обрано, є предметом активних досліджень у всьому світі, 

оскільки ми живемо в епоху постіндустріального суспільства з усіма його 

перевагами та недоліками, які набули планетарного масштабу. 

У першому розділі ми дослідили сутність сталого розвитку і прийшли до 

висновку, що це процес соціально-економічних перетворень, які основані на 

розумному використанні наявного природно-ресурсного потенціалу та 

інноваційних технологіях ведення господарської діяльності без шкоди 

довкіллю з врахуванням потреб наступних поколінь. Еволюція концепції 

сталого розвитку наведена у таблиці 1. Основними складовими системи 

сталого розвитку є потужна економічна система, соціальний прогрес та чисте 

довкілля (подивіться на рис. 1.). Було багато спроб віднайти єдину методику 

оцінки сталого розвитку. У таблиці 2. представлені пропозиції назви індексу, 

переваги та недоліки розрахунку…………. 

Основними положеннями другого розділу є наступні: 

1. розраховано рейтинг країн за індексом сталого розвитку. Так, у 

десятку країн-лідерів потрапили….(подивіться на таблицю 3); 

2. встановлено роль сільського господарства у досягненні цілей 

сталого розвитку (подивіться, будь ласка, на рисунок 2). Найголовніше 

завдання цієї галузі – продовольча безпека країни та регіонів та зниження 

екологічного впливу на природні системи, що залучаються до процесу 

сільськогосподарського виробництва4 

3. відповідно до методики, зазначеної у розділі І, ми здійснили 

оцінку сталого розвитку сільського господарства Житомирської області, за 

показниками, що характеризують тривимірність системи. У таблицях 2.2., 2.3., 

2.4. і 2.5. та на рисунках 2.4. і 2.5. ви можете побачити …………… 

У третьому розділі пропонується наступні напрями забезпечення сталого 

розвитку сільського господарства в Житомирській області: 

 шість трансформаційних перетворень, що полягають в …. та 

відображені на рисунку 3; 

 концептуальна модель наведена на рис. 4, дозволить…..; 

 прогнозування досяжності завдань у сфері сільськогосподарського 

виробництва відповідно до цілей сталого розвитку, реалізація яких 

значною мірою залежать від галузі сільського господарства. На них 

зупинимося детальніше…………….У підсумку ми отримали наступні 

результати (таблиці 4-6). Прогнозування різних сценаріїв дозволяє 

зробити наступні висновки….. 

 

 

Доповідь закінчена! Дякую! 
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Додаток У 

Приклад ілюстративного матеріалу 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ 
до доповіді про основні результати дослідження 

Любчика Андрія Юрійовича 

за темою кваліфікаційної роботи: 

 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

спеціальність 051 “Економіка” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник – Кравчук Н.І. 

 

 

Житомир – 2020 
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Рис. 1. Трисферна система сталого розвитку 

Джерело: узагальнено автором. 

Таблиця 1 

Інтегральні індикатори сталого розвитку 
№ Назва індексу Переваги  Недоліки  

1. Система еколого-

економічного обліку 

(СЕЕО) (А System for 

Integrated 

Environmental and 

Economic Accounting) 

Враховує:  

 екологічні аспекти у 

національній статистиці  

 зв'язок між станом довкілля 

та економікою 

 Методична 

недосконалість 

 брак інформації 

 складність вартісного 

виміру екологічних 

показників 

3. Індекс людського 

розвитку (ІЛР) 

або індекс розвитку 

людського потенціалу 

(ІЛРП) 

(Human development 

index HDI) 

Оцінює рівень середніх 

досягнень країни: 

 довголіття (рівень здоров’я) 

 знання (рівень грамотності) 

 рівень життя (ВВП/душу) 

 Не враховує екологічні 

аспекти розвитку 

суспільства та їх вплив 

на економіку 

 констатує факт 

розвитку теперішніх 

поколінь без інтересів 

майбутніх 

4.  Агрегований індекс 

«живої планети» (ІЖП) 

(Living Planet Index) 

Вимірює: 

 природний капітал лісів, 

водних, морських екосистем 

 зміну популяції 

Не враховує: 

 соціальну та 

 економічну складову 

сталого розвитку 

Джерело: узагальнено автором на основі [13]. 

 

  

 

Економічний 

розвиток 

 

Соціальний 

прогрес 

 

Чисте довкілля 

 

Сталий 

розвиток 

 Інновації 

 Управління ризиками 

 Інвестиції в економіку 

добробуту 

 Зайнятість 

 Кваліфікація 

 Продовольча безпека 

 Соціальне 

підприємництво 

 Нульові відходи 

 Ефективне використання ресурсів 

 Збереження біорізноманіття 

 Контроль зміни клімату 
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Таблиця 2 

Основні показники соціально-економічного розвитку  

Житомирської області 

Показник 

Фактично 

у січні-

жовтні 

2020 р. 

Темп зростання до 

січня-жовтня, % 

2020 р. до 

2019 р. 

2019 р. до 

2018р. 

Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб 40,9 110,0 99,9 

Середньомісячна заробітна плата 1 працівника 

…..номінальна, грн 

 

9225 

 

110,5 

 

116,3 

…..реальна, % х 108,7 107,1 

        у т.ч. у сільському господарстві 10376 - - 

Індекс споживчих цін х 101,7 104,1 

Індекс промислової продукції х 95,5 94,3 

Індекс сільськогосподарської продукції х 90,2 100,5 

Капітальні інвестиції, млн грн 4046,8 74,2 96,2 

      у т.ч. у сільське господарство 1147,5 х х 

Експорт товарів, млн дол. 479,1 89,8 106,4 

Імпорт товарів, млн дол. 381,8 92,8 108,5 

Джерело: побудовано автором за даними [22, 23]. 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка сукупних ресурсів на одне домогосподарство в 

середньому за місяць в Житомирській області, грн 
Джерело: побудовано за даними [24]. 

 

 

  

2988,39
3354,5 3564,4

3952,314141,91
4702,14

5723,32

7110,1

8699,77

11096,84

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



46 

 

Додаток Х 

Зразки змісту кваліфікаційної роботи 

Тема “ ” 

 


