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ВСТУП 

Найважливішою і завершальною формою атестації випускника вищого 

навчального закладу є дипломна робота, яка свідчить про досягнутий навчально-

освітній його рівень як магістра та вміння реалізувати теоретичні знання і навики 

у практичній роботі. Вона є самостійним науковим дослідженням, що належить 

до розряду робіт, в основі яких лежить моделювання певних практичних рішень. 

Професійний та науковий рівень роботи повинен відповідати програмі навчання, 

а її автор – продемонструвати вміння самостійно вести науковий пошук щодо 

вирішення важливих науково-виробничих завдань.  

Дипломна робота дає можливість здійснити тісний взаємозв’язок теорії та 

практики, систематизувати, закріпити і розширити знання із обраної  

спеціальності та застосувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних 

наукових і виробничих завдань досліджуваного суб’єкта господарювання. Ця 

форма атестації є потужним чинником активізації самостійної роботи студента як 

професіонала та вимагає при її виконанні  необхідності впровадження елементів 

наукового дослідження. Вона дозволяє краще підготувати молодого спеціаліста в 

умовах розвитку науково-технічного прогресу, повніше озброїти його 

найновішими науковими даними і досягненням передового досвіду.  

Дипломну роботу виконують на основі статистичних даних діяльності 

окремо конкретного підприємства, сукупності підприємств області чи району. 

Для її виконання передбачається опрацювання нормативно-правової бази, 

достатньої кількості наукової та спеціальної літератури з обраної теми, вивчення 

та проведення аналізу економічних процесів і явищ, оцінка економічного стану 

досліджуваного суб’єкта й розробка обґрунтованих пропозицій на перспективу.  
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1. ЗАВДАННЯ ДО НАПИСАННЯ КАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Виконання дипломної роботи має на меті: 

 систематизацію, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань 

зі спеціальності «Економіка» та сприяння набуттю вмінь цих знань у 

процесі вирішення конкретних наукових, технічних, економічних і 

виробничих завдань; 

 розвиток навиків ведення самостійної наукової роботи й оволодіння 

методикою дослідження проблем і питань, які розробляються в дипломній 

роботі; 

 визначення рівня підготовки студента до самостійної роботи в умовах 

ринкової економіки. 

Виходячи з цього, дипломна робота повинна бути наповнена глибоким 

змістом і відповідати певним вимогам. Вона свідчитиме про відповідність рівня 

підготовки випускника тим основним вимогам і завданням, які ставить сучасна 

економіка до рівня кваліфікації «Магістр», а саме: 

 вміти творчо мислити, самостійно ставити та вирішувати принципово нові 

завдання; 

 постійно підвищувати свою кваліфікацію і знання  відповідно до розвитку 

сучасної науки; 

 вміти сконцентрувати основну увагу на методологічному аспекті, освоїти 

методи організаторської, наукової та іншої професійної діяльності.   

Під час виконання дипломної роботи студент повинен керуватися такими 

вимогами: 

 виявити здібності і навики правильного застосування теоретичних положень 

навчальних дисциплін у постановці і вирішенні конкретних виробничих 

завдань; 

 вміти використати сучасні методи економічного дослідження, грамотно 

виконати економічні розрахунки, показати вміння застосувати досягнення 

науки і техніки, обґрунтувати доцільність їх впровадження; 

 вміти чітко і логічно формулювати свої думки, висновки і пропозиції.    
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Тематика дипломної роботи віддзеркалює специфічні завдання випускової 

кафедри, проте вона повинна відповідати  таким загальним вимогам, як:  

 бути актуальною, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку 

науки, техніки і технологій; 

 відповідати за своїм змістом завданням дипломної роботи, забезпечувати, 

закріплювати і розширювати теоретичні та практичні знання зі 

спеціальності; 

 сприяти застосуванню знань, одержаних студентами при вивченні 

відповідних курсів для вирішення конкретних економічних і виробничих 

завдань; 

 допомагати визначенню рівня підготовленості студента до самостійної 

роботи в умовах ринкової економіки. 

Як правило, тематика дипломних робіт повинна бути тісно пов’язана з 

науково-дослідною роботою випускних кафедр.  

Студент виконує дипломну роботу на основі глибокого опрацювання 

літератури з розвитку сільськогосподарського виробництва. Він повинен 

самостійно підібрати необхідні джерела наукової та спеціальної літератури, 

підручники, монографії, періодичну літературу тощо зі своєї теми. Загальну 

спрямованість цих пошуків дає викладач випускної кафедри – керівник 

дипломної роботи. 

При  підборі літератури для написання дипломної роботи доцільно: 

 проглядати лише ті частини книг і статей, які мають пряме відношення до 

змісту тієї чи іншої дипломної роботи; 

 читати лише ті тексти, які містять найбільш цінну інформацію для обраної 

теми; 

 виписувати із прочитаних текстів лише те, що може бути використано в 

дипломній роботі: для обґрунтування власної точки зору, правильності 

постановки і рішення питання, фактичні дані та приклади. 

Особливим інформаційним джерелом для написання дипломної роботи є 

статистичні довідники, які містять достатньо повну, вивірену і точну інформацію 
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розвитку економічних явищ та процесів. Проте доцільно користуватися 

останніми їх випусками, оскільки часто у довідник вносяться уточнення за 

попередні роки.   

У кожній дипломній роботі передбачається комплексне вивчення низки 

взаємопов’язаних між собою проблем, а також окремих сучасних і 

перспективних теоретичних і практичних питань. Допускається детальна і 

глибока розробка однієї із найважливіших проблем теми. При розробці 

досліджуваної теми поряд із науковою і спеціальною літературою необхідно 

використати основні нормативні документи, зокрема: кодекси законів України, 

Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів та ін. Виклад правових 

питань повинен бути пов’язаний  з темою дослідження. 

Четвертий розділ дипломної роботи присвячуються охороні праці. 

Матеріали цього розділу повинні бути тісно пов’язані з темою і випливати з неї, а 

зазначені в ньому заходи повинні спиратися на існуючі нормативні акти.  

Дипломна робота магістра виконується на матеріалах району чи області, як 

виняток – на даних окремого потужного підприємства. Діяльність 

господарського об’єкта дослідження повинна створювати можливість 

інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. 

Дуже важливим є виконання студентами дипломних робіт на замовлення 

підприємств чи організацій. Якщо випускник має намір працювати на такому 

підприємстві, то після захисту даної дипломної роботи його скеровують у це 

господарство, де він буде займатись практичною реалізацією розроблених ним 

заходів і пропозицій. Тоді виконання дипломної роботи набуває реального 

характеру, стає безпосередньо пов’язаним із запитами виробництва.  

Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукових керівників 

кожного затверджуються наказом по університету. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Навчальний план за спеціальністю «Економіка» включає різні ланки й 

елементи навчального процесу, які безпосередньо або опосередковано мають 

значення для виконання дипломної роботи. Тому, чим раніше студент обрав тему 

дипломної роботи, тим свідоміше і цілеспрямованіше він працюватиме над нею. 

Особливо важливим є обрати тему до проходження виробничої практики, під час 

якої студент, збираючи матеріал для звіту, набуває певних навиків самостійної 

роботи з оцінки економічного стану та організаційно-економічному аналізу 

діяльності підприємства і його підрозділів. Як правило, за рекомендацією 

викладачів випускних кафедр студент використовує цей матеріал для науково-

дослідної роботи. При відбутті студента на місце практики керівник дипломної 

роботи видає йому індивідуальну програму науково-дослідної роботи з теми, що 

є наближеною до теми дипломної роботи. У ній має бути відображено: 

 тему дослідження або тему майбутньої дипломної роботи; 

 назву основних розділів теми, тобто приблизний план її розробки; 

 орієнтовні літературні джерела, які відображають теорію і методологію 

досліджуваного питання; 

 джерела інформації (первинні документи, статистична звітність, власні 

спостереження тощо); 

 рекомендацію щодо системи показників для проведення аналізу та методів 

дослідження. 

Зібрана інформація й одержані результати оформляють у вигляді звіту про 

практику. Керівник дипломної роботи, ознайомившись із поданими 

результатами, дає рекомендації, в якому напрямі і як використати зібраний під 

час практики матеріал. Матеріал підсилюється іншою інформацією з 

літературних, архівних, статистичних та інших джерел. Недостатню кількість 

матеріалу студент доповнює під час проходження виробничої переддипломної 

практики. На цей час мають бути затверджені керівником і завідувачем 
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випускної кафедри уточнена тема дипломної роботи та її план, які повинні бути 

представлені у деканат економічного факультету.  

Дипломну роботу виконують під керівництвом викладачів кафедри 

економіки. 

Керівником дипломної роботи може бути професор, доцент. Науковий 

керівник провадить індивідуальне консультування студента, допомагає йому 

скласти план дипломної роботи, а також контролює дотримання графіку 

виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до 

захисту. 

Консультантами з окремих питань можуть бути викладачі інших кафедр. 

Після проходження процедури затвердження теми дипломної роботи студентові 

видають завдання за відповідною формою, яка затверджена наказом ректора по 

університету за поданням декана .  

Як правило, після отримання завдання студент розробляє календарний 

графік на весь період роботи над темою. У календарному графіку вказують лише 

терміни виконання окремих розділів дипломної роботи. В установлений 

завідувачем кафедри термін студент періодично звітується на кафедрі про 

виконання дипломної роботи. 

 Виконану і відповідно оформлену дипломну роботу разом з відгуком 

керівника,  внутрішньою та зовнішньою рецензіями представляють на кафедру не 

пізніше як за 10 днів до початку засідання екзаменаційної комісії для її 

попереднього розгляду.  

Категорично забороняється переписувати матеріали, захищені авторськими 

правами, без посилання на них. До захисту допускаються кваліфікаційні роботи 

тільки після перевірки їх на автентичність. 
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2.1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА І 

КОНСУЛЬТАНТІВ З КАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Безпосереднє і систематичне керівництво роботою студента в процесі 

дипломного проектування покладається на наукового керівника, який: 

 рекомендує студенту необхідну основну літературу, довідникову інформацію, 

джерела вихідних даних з теми досліджень; 

 надає консультації щодо написання дипломної роботи; 

 контролює хід виконання роботи, розрахункові та експериментальні 

результати роботи, робить зауваження і визначає терміни їх виправлення та 

доопрацювання змісту роботи; 

 своєчасно інформує завідувача кафедри та деканат про порушення студентом 

термінів виконання роботи; 

 дає докладний відзив на завершену роботу у якій обов'язково вказує 

можливість допуску студента до захисту. 

Студент під час консультацій уточнює перелік питань, які підлягають 

вивченню, складає план дослідження, визначає необхідну літературу та інші 

інформаційні матеріали, узгоджує з керівником строк виконання роботи, а також 

усуває недоліки, на які вказав керівник. 
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3. МЕТОДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ,  ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІД ЧАС 

НАПИСАННЯ  КАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Вивчаючи те чи інше економічне явище, добір конкретних способів 

дослідження визначається методологією наукового пізнання. Методологія 

наукового пізнання дійсності є вченням про принципи побудови, форми і 

способи науково-пізнавальної діяльності. Вона визначає принциповий підхід до 

вивченням явищ господарського життя і є центральним питанням проведення 

кожного наукового дослідження.  

На відміну від методології, метод дослідження – це його шлях. У широкому 

розумінні слова методом називають шляхи, способи і засоби пізнання дійсності, 

сукупності взаємопов’язаних принципів і способів дослідження процесів, явищ і 

предметів у природі та суспільстві.  

Сукупність різних методів пізнання: економічних, статистичних, 

математичних та інших з урахуванням принципів діалектики  складає зміст 

методики економічних досліджень.  

Методологічною і теоретичною  основою дослідження є діалектичний 

метод пізнання економічних процесів і явищ, комплексний і системний  аналіз 

та послідовність у пізнанні об’єктивних законів суспільного розвитку. Тобто, 

головним у методології є застосування діалектичного підходу до явищ, що 

вивчаються, згідно з якими всі сторони життя суспільства повинні розглядатися у 

взаємодії, взаємозв’язку, у процесі їх розвитку, відмирання старих і виникнення 

нових форм зв’язку.  

Економічні явища і процеси при виконанні роботи розглядаються не 

ізольовано, у відриві від конкретно історичних обставин, а всебічно – у 

взаємозв’язку і розвитку. Такий підхід можна використовувати у ході розгляду 

трансформаційних процесів у сільському господарстві та аналізу процесу 

функціонування нових організаційних структур з урахуванням конкретних 

економічних умов і реального стану економічної, політичної та соціальної 

ситуації в країні.  

 Основними елементами діалектичного методу є:  
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Метод наукової абстракції. Його схематично зображають як рух від 

конкретного (від явищ, які спостерігаються безпосередньо) до абстрактного з 

наступним сходженням від абстрактного до конкретного. Абстрагування лежить 

в основі формування економічних понять, категорій, значна частина яких не 

може бути виявлена шляхом безпосереднього спостереження, а для проникнення 

в суть цих явищ потрібне застосування наукового методу. Це перший ступінь 

методу наукової абстракції.  

Другий ступінь полягає у сходженні від абстрактного до конкретного. Це 

важливий елемент діалектичного методу дослідження, що передбачає 

поступовий перехід від пізнання найпростіших економічних явищ і процесів (а 

отже, найпростіших категорій) до складніших, а від них – до ще складніших за 

умови утримання останніми у діалектично знятому вигляді змісту попередніх 

категорій, а також від абстрактного до конкретного, але вже дослідженого, як 

результату синтезу отриманих раніше знань про окремі його сторони. 

Методи аналізу і синтезу. При проведенні аналізу відбувається 

розчленування явищ і процесів на складові елементи, при чому кожен елемент 

послідовно вивчається. Синтез полягає в уявному об’єднанні окремих елементів 

об’єкта. При проведенні економічних досліджень необхідно забезпечити не лише 

єдність кількісного та якісного аналізу, але й оптимальне рішення щодо 

подальшого розвитку процесу, що вивчається. Якісний аналіз передбачає 

вивчення змісту явищ, а кількісний – виявлення його зовнішньої прикмети і 

кількісного вимірювання. Коли основні положення єдності кількості та якості 

одержують математичну формулу, тоді наукові положення отримують особливу 

теоретичну і практичну значимість.  

За допомогою методу наукової абстракції, разом з методом аналізу і 

синтезу, в ході дослідження можна узагальнити та обґрунтувати, наприклад,  суть 

суб’єктів господарської діяльності, здійснити їх класифікацію, систематизувати 

та вивчити чинники, що впливають на функціонування сільськогосподарських 

підприємств.  
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Статистичний метод використовується при дослідженні масових явищ з 

метою встановлення кількісного впливу окремих чинників на кінцевий результат 

виробництва, визначенні середніх і відносних показників, побудові рядів 

динаміки, проведенні проектних розрахунків тощо.  

Цей метод дає можливість відобразити процес у цілому із урахуванням всіх 

тенденцій у ході дослідження масових явищ і масового матеріалу. При цьому 

вивченні наведення окремих прикладів може служити ілюстрацією до виявлених 

тенденцій. На прикладі окремих господарств можна із більшою глибиною 

вияснити ті сторони господарської діяльності, які не відображені в статистичній 

інформації та звітності.  

Одним із основних статистичних методів, що дозволяє розчленувати на 

порівняно однорідні групи та підгрупи і надати їм кількісного виразу та якісних 

відмінностей є проведення групувань. Групування дають можливість  розкривати 

взаємозв’язок між досліджуваними явищами і виявляти певні тенденції по групах 

об’єктів в залежності від зміни ознаки за якою здійснено групування. При цьому 

із великої чисельності ознак вибираються найбільш суттєві і вирішальні, які 

здійснюють безпосередній вплив на діяльність досліджуваних об’єктів. До них 

належать: структура сільськогосподарського виробництва (спеціалізація), площа 

сільськогосподарських угідь і поголів’я тварин у розрахунку на господарство чи 

ферму, вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського 

призначення з розрахунку на господарство, на площу ріллі, на одного 

середньорічного працівника.  

Досить широко можна використовувати для групування результативні 

показники: урожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тварин, 

собівартість виробництва продукції і рівень рентабельності, вартість валової 

продукції сільського господарства з розрахунку на 100 га сільськогосподарських 

угідь, вартість валової продукції сільського господарства з розрахунку на 1 люд-

год, на 1 середньорічного працівника тощо. В окремих випадках для розкриття 

причинно-наслідкових зв’язків  можна використовувати комбіновані групування. 

У цьому разі господарства поділяють на групи за одним показником і на 
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підгрупи за іншим. Такий підхід є виправданим лише при опрацюванні даних з 

великої кількості досліджуваних об’єктів.  

Кожне групування повинно бути логічно виправданим. В його основу 

можуть бути покладені різні показники, залежно від поставленого завдання. 

Однак результативний показник повинен знаходитися в прямій залежності від 

групувальної ознаки або розкривати наслідок впливу групувальної ознаки.  

Для розрахунку показників на перспективу використовують математичні 

формули.  Їх з успіхом можна застосувати у випадку, якщо емпіричний ряд хоча і 

має коливання, але відображає загальну тенденцію росту певного показника.  

Монографічний метод застосовується для всебічного і глибокого 

вивчення окремих явищ, характерних для визначеної певної сукупності об’єктів 

господарської діяльності, дії чинників з метою розкриття закономірностей та 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків їхнього розвитку. Цей метод 

використовується при детальному вивченні матеріалів і досвіду роботи 

передових господарств в натурі, які не відображені у первинних документах і 

звітності.  

Балансовий метод полягає у порівнянні зрівноважуваних систем 

показників і вимірювання пропорцій в економіці у вартісній та натуральних 

формах,  що є характерними ознаками виробництва, розподілу та споживання. 

Тобто при дослідженні за допомогою балансового методу загальне значення 

показника повинно дорівнювати сумі окремих його частин. Використання цього 

методу дає можливість вивчити і забезпечити виконання вимог законів розвитку 

сільськогосподарського виробництва шляхом збалансування його динамічного 

розвитку. 

Однією частиною балансового методу є пропорція  розподілу продукції, а 

другою – ресурси, що забезпечують виробництво певного обсягу. Основними 

серед них є такі: баланс сільськогосподарських угідь, баланс 

сільськогосподарської продукції, баланс праці і баланс кормів.  

Розрахунково-конструктивний метод застосовують при прогнозуванні 

розвитку явищ і процесів перспективної частини дипломної роботи. Він 
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особливо важливий у сучасних ринкових умовах при визначенні оптимальних 

розмірів підприємств як функціональної ланки агробізнесу. Теоретична основа 

розрахунково-конструктивного методу полягає в тому, що всі складові і ті 

елементи, що обумовлюють господарську діяльність, знаходяться в оптимальній 

кількості. Він дає змогу якнайповніше врахувати всі умови і чинники, що 

впливають на діяльність сільськогосподарського підприємства. Його можна з 

успіхом використати при обґрунтуванні на перспективу розмірів основної і 

додаткових товарних галузей виробництва у тваринництві, яке базується 

цілковито на кормах власного виробництва.  

Метод екстраполяції побудований на аналізі розвитку економічних явищ 

у динаміці, виявленні стійких закономірностей та сприятливих тенденцій 

розвитку різних процесів. Екстраполяція, як правило, ефективна  на найближчу 

перспективу. Суть методу полягає в тому, що виявлені закономірності  і 

тенденції, що діють у досліджуваному періоді можуть бути перенесені в майбутні 

періоди. Цей метод може бути застосований при розробці перспективного рівня 

урожайності, продуктивності тварин і обсягів виробництва продукції 

рослинництва і тваринництва. Вихідною нормативною базою для екстраполяції 

слугує статистичне групування, яке виконане за рівнем сільськогосподарського 

виробництва. Показники діяльності господарств І групи, куди входять сильні 

підприємства, можуть бути рівнем досягнення для ІІ групи, куди входять середні 

господарства, а показники ІІ групи можуть бути – для третьої, куди входять 

слабкі. Для економічно сильних господарств перенесення виявлених тенденцій 

на найближче майбутнє також є можливим, хоча має обмежений характер.  

Метод екстраполяції може з успіхом використовуватися при визначенні 

росту обсягу виробництва певного виду продукції на перспективу. При цьому для 

визначення запланованого обсягу виробництва доцільно використати середній 

абсолютний приріст або середній темп росту за попередні роки. 

Економіко-математичний метод використовується із застосуванням 

персональних комп’ютерів і гарантує високу якість досліджень.  
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Експериментальний метод має допоміжне значення в економічних 

науках і при проведенні економічних досліджень, який через свою складність 

досить обмежено застосовується. Цей метод ґрунтується на основі поставленого 

досліду, активного втручання в перебіг економічних процесів і спостереження за 

їх результатами.  

Мета економічного експерименту – перевірка гіпотез, вироблення та 

надання практичних рекомендацій виробництву в реальних умовах. Для цього 

можуть використовуватися технічні нормування з метою раціонального 

завантаження потужності трактора, встановлення змінної норми виробітку 

агрегату, визначення нормативу затрат часу на основні і допоміжні операції 

тощо. 

Кожне економічне дослідження повинно супроводжуватися не тільки 

збиранням матеріалу та накопичуванням фактів, що характеризують це явище, а 

й виявляти суть явища, закономірності розвитку процесів, які вивчаємо, та 

перевірити одержані висновки на практиці. 

Застосування описаної методології і методики дослідження в дипломній 

роботі дозволить провести належний системно-діагностичний комплексний 

аналіз проблем розвитку явищ і процесів, на основі чого одержати можливість 

обґрунтування комплексу рекомендацій і пропозицій щодо підвищення 

ефективності сільськогосподарського виробництва, виходячи з конкретних 

реальних і можливих соціально-економічних умов. 

 



17 

 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Оформлення текстового матеріалу 

Дипломні роботи слід оформляти відповідно до державного стандарту 

України. З огляду на вимоги нормативних документів потрібно неухильно 

дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, 

формул та ілюстрацій, а також правил оформлення реферату. 

Обсяг текстової частини проекту визначається в авторських аркушах. 

Авторський аркуш — умовна одиниця вимірювання обсягу текстової та 

ілюстративної інформації твору, що використовується у видавничій справі. Один 

авторський аркуш дорівнює 40 000 друкованих знаків чи 40 кілобайтам 

комп'ютерного тексту в DOS-форматі (разом із проміжками), чи 700 віршованим 

рядкам, чи 3 000 см² площі ілюстративного матеріалу. Друкованими знаками 

вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та 

кожен пробіл між словами. 

У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за один 

авторський аркуш 22 сторінки комп'ютерного тексту (приблизно 1800 знаків на 

сторінку), надрукованого через 1,5 інтервалу шрифтом Times New Roman № 14 

на стандартному аркуші формату А4. Обсяг дипломної роботи ОС «Магістр»  

повинна становити  3,25-4,5 авторських аркуша. 

Мову дипломної роботи визначено у статті 21 Закону України «Про засади 

державної мовної політики». 

Рекомендовано на сторінках дипломної роботи використовувати береги 

такої ширини: верхній і нижній – не менше ніж 20 мм, лівий – не менше ніж 25 

мм, правий – не менше ніж 10 мм. 

Під час оформлювання роботи треба дотримуватися рівномірної 

насиченості, контрастності й чіткості зображення. Усі лінії, літери, цифри та 

знаки мають бути чіткі й нерозпливчасті в усьому проекті. 

Окремі слова, формули, знаки можна вписувати в текст роботи чорним 

чорнилом, тушшю чи пастою. Насиченість знаків вписаного тексту має бути 

наближеною до насиченості знаків надрукованого тексту. 
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Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у роботі 

наводять мовою оригіналу. Дозволено в тексті проекту, крім заголовків, слова та 

словосполучення скорочувати згідно з правописними нормами та ДСТУ 3582. 

Для розділів і підрозділів наявність заголовка обов’язкова. Заголовки 

структурних елементів роботи та заголовки розділів треба друкувати з абзацного 

відступу великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці. 

Дозволено їх розміщувати посередині рядка. 

Заголовки підрозділів, пунктів потрібно друкувати з абзацного відступу з 

великої літери без крапки в кінці. 

Абзацний відступ має бути однаковий упродовж усього тексту проекту й 

дорівнювати п’яти знакам. 

Якщо заголовок складається з кількох речень, їх розділяють крапкою. 

Розривати слова знаком переносу в заголовках заборонено. 

Відстань між заголовком, приміткою, прикладом і подальшим або 

попереднім текстом має бути не менше ніж два міжрядкових інтервали. 

Не дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, на останньому рядку 

сторінки. 

Нумерація сторінок дипломної роботи 

Сторінки проекту нумерують наскрізно арабськими цифрами, охоплюючи 

додатки. Номер сторінки проставляють праворуч у верхньому куті сторінки без 

крапки в кінці. 

Титульний аркуш входить до загальної нумерації сторінок проекту. Номер 

сторінки на титульному аркуші не проставляють. 

Сторінки, на яких розміщено рисунки й таблиці, охоплюють загальною 

нумерацією сторінок проекту. Структурні елементи: «Реферат», «Зміст», 

«Скорочення та умовні познаки», «Передмова», «Вступ», «Висновки», 

«Рекомендації», «Перелік джерел посилання», — не нумерують, а їхні назви є 

заголовками структурних елементів. 

Розділи, підрозділи, нумерують арабськими цифрами. Розділи проекту 

нумерують у межах викладення суті проекту і позначають арабськими цифрами 
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без крапки, починаючи з цифри «1». 

Підрозділи як складові частини розділу нумерують у межах кожного 

розділу окремо. Номер підрозділу складається з номера відповідного розділу та 

номера підрозділу, відокремлених крапкою. 

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

Пункти нумерують арабськими цифрами в межах кожного розділу або 

підрозділу. 

Такі структурні частини дипломної роботи, як зміст, перелік умовних 

позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового 

номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані 

структурні частини дипломної роботи, нумерують звичайним чином. 

Рисунки 

Усі графічні матеріали дипломної роботи (ескізи, діаграми, графіки, схеми, 

фотографії, рисунки, кресленики тощо) повинні мати однаковий підпис 

«Рисунок». Рисунок подають одразу після тексту, де вперше посилаються на 

нього, або якнайближче до нього на наступній сторінці, а за потреби – в додатках 

до проекту. 

Якщо рисунки створені не автором проекту, подаючи їх у проекті, треба 

дотримуватися вимог чинного законодавства України про авторське право. 

Дозволено рисунки нумерувати в межах кожного розділу. У цьому разі 

номер рисунка складається з номера розділу та порядкового номера рисунка в 

цьому розділі, які відокремлюють крапкою, наприклад, «Рисунок 3.2» - другий  

рисунок третього розділу. 

Рисунки кожного додатка нумерують окремо. Номер рисунка додатка 

складається з познаки додатка та порядкового номера рисунка в додатку, 

відокремлених крапкою.  

Наприклад, «Рисунок В.1 – назва рисунка  », тобто перший рисунок додатка 

В. 

Назва рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та стислою. 

Якщо з тексту проекту зрозуміло зміст рисунка, його назву можна не наводити. 
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За потреби пояснювальні дані до рисунка подають безпосередньо після 

графічного матеріалу перед назвою рисунка. 

Назву рисунка друкують з великої літери та розміщують під ним посередині 

рядка, наприклад, «Рисунок 2.1 – Схема устаткування». 

Таблиці 

Цифрові дані дипломної роботи треба оформлювати як таблицю відповідно 

до форми, поданої на рисунку 1. 

Таблиця__________—______________________________ 

 

Рисунок 1 

 

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна 

не наводити, якщо це не ускладнює користування таблицею 

Таблицю подають безпосередньо після тексту, у якому її згадано вперше, 

або на наступній сторінці. 

На кожну таблицю має бути посилання в тексті проекту із зазначенням її 

номера. Таблиці нумерують наскрізно арабськими цифрами, крім таблиць у 

додатках. 

Дозволено таблиці нумерувати в межах розділу. У цьому разі номер таблиці 

складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених 

крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» - перша таблиця другого розділу. 

Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка 
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складається з позначення додатка та порядкового номера таблиці в додатку, 

відокремлених крапкою.  

Наприклад, «Таблиця В.1-    назва таблиці », тобто перша таблиця додатка 

В. Якщо в тексті роботи подано лише одну таблицю, її нумерують. 

Назва таблиці має відображати її зміст, бути конкретною та стислою. Якщо 

з тексту проекту можна зрозуміти зміст таблиці, її назву можна не наводити. 

Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з 

абзацного відступу. 

Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату сторінки, 

таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, 

чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. У кожній частині таблиці 

повторюють її головку та боковик. 

У разі поділу таблиці на частини дозволено її головку чи боковик заміняти 

відповідно номерами колонок або рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами в 

першій частині таблиці. 

Слово «Таблиця__________» подають лише один раз над першою частиною 

таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують 

«Продовження таблиці______» або «Кінець таблиці_______» без повторення її 

назви. 

Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з 

малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком. 

Підзаголовки, які мають самостійне значення, подають з великої літери. У 

кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Переважна форма 

іменників у заголовках – однина. 

Формули 

Формули та рівняння подають посередині сторінки симетрично тексту 

окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано. 

Найвище та найнижче розташування запису формул(и) та/чи рівняння(-нь) 

має бути на відстані не менше ніж один рядок від попереднього й наступного 

тексту. 
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Нумерують лише ті формули та/чи рівняння, на які є посилання в тексті 

проекту чи додатка. 

Формули та рівняння у проекті, крім формул і рівнянь у додатках, треба 

нумерувати наскрізно арабськими цифрами. Дозволено їх нумерувати в межах 

кожного розділу. 

Номер формули чи рівняння друкують на їх рівні праворуч у крайньому 

положенні в круглих дужках, наприклад (3). У багаторядкових формулах або 

рівняннях їхній номер проставляють на рівні останнього рядка. 

У кожному додатку номер формули чи рівняння складається з великої 

літери, що позначає додаток, і порядкового номера формули або рівняння в 

цьому додатку, відокремлених крапкою, наприклад (А.З). 

Якщо в тексті проекту чи додатка лише одна формула чи рівняння, їх 

нумерують так: (1) чи (А.1) відповідно. 

Пояснення познак, які входять до формули чи рівняння, треба подавати 

безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, у якій їх 

наведено у формулі або рівнянні. 

Пояснення познак треба подавати без абзацного відступу з нового рядка, 

починаючи зі слова «де» без двокрапки. Познаки, яким встановлюють 

визначення чи пояснення, рекомендовано вирівнювати у вертикальному 

напрямку 

Приклад оформлення математичної формули 

Відомо, що 

                                                                ( 1 )  

де М1, М2— математичне очікування; 

ϭ1, ϭ2 — середні квадратичні відхили. 

Додатки 

Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, крім 

літер Ґ, Є, З, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б. 

Дозволено позначати додатки літерами латинської абетки, крім літер І та О. 
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У разі повного використання літер української і/або латинської абеток дозволено 

позначати додатки арабськими цифрами. Один додаток позначають як 

ДОДАТОК А. 

Рисунки, таблиці, формули та рівняння в тексті додатків треба нумерувати в 

межах кожного додатка, починаючи з літери, що позначає додаток, наприклад, 

рисунок Г.З – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; 

формула (А.1) – перша формула додатка А. 

Якщо в додатку один рисунок, одна таблиця, одна формула чи одне 

рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця Г.1, формула (В.1). 

Джерела, які цитують лише в додатках, потрібно розглядати незалежно від 

тих, які цитують в основній частині проекту. їх розміщують наприкінці кожного 

додатка в переліку джерел посилання. 

Форма цитування, правила складання переліку джерел посилання та 

виносок у додатках аналогічні прийнятим в основній частині проекту. Перед 

номером цитати та відповідним номером у переліку джерел посилання й 

виносках ставлять позначення додатка 
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5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ НА 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 

Посилання 

У тексті проекту можна робити посилання на структурні елементи самого 

проекту та інші джерела. 

У разі посилання на структурні елементи самого проекту зазначають 

відповідно номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, позицій переліків, 

рисунків, формул, рівнянь, таблиць, додатків. 

Посилаючись, треба використовувати такі вирази: «у розділі 4», «див. 2.1», 

«відповідно до 2.3.4.1», «(рисунок 1.3)», «відповідно до таблиці 3.2», «згідно з 

формулою (3.1)», «у рівняннях (1.23)-(1.25)», «(додаток Г)» тощо. 

Дозволено в посиланні використовувати загальноприйняті та 

застандартовані скорочення згідно з ДСТУ 3582, наприклад, «згідно з рис. 10», 

«див. табл. 3.3» тощо. 

Посилаючись на позицію переліку, треба зазначити номер структурного 

елемента проекту та номер позиції переліку з круглою дужкою, відокремлені 

комою. Якщо переліки мають кілька рівнів – їх зазначають, наприклад: 

«відповідно до 2.3.4.1, б), 2)». 

Посилання на джерело інформації, наведене в переліку джерел посилання, 

рекомендовано подавати так: номер у квадратних дужках, за яким це джерело 

зазначено в переліку джерел посилання, наприклад, «у роботах [2]-[3]». 

Оформлення бібліографічних посилань 

Бібліографічні посилання оформляють відповідно ДСТУ 8303:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 

правила складання». ДСТУ 8303:2015 встановлює види бібліографічних 

посилань, правила та особливості їхнього складання і розміщування у 

документах, його вимоги поширюються на бібліографічні посилання в 

опублікованих і неопублікованих працях незалежно від носія інформації. 
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Для запобігання проявам академічної недоброчесності, що є порушенням 

сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових  (творчих) досягнень, в опублікованих і 

неопублікованих працях (документах) на кожне запозичення (відомості, ідеї, 

твердження) з іншого джерела має бути оформлено посилання, незалежно від 

того, чи в тексті наведена пряма цитата, чи перефразована конкретна інформація 

з джерела (парафраз). 

Елементи бібліографічного запису та знаки пунктуації в бібліографічному 

посиланні, незалежно від його призначення та виду, подають згідно з ДСТУ 

ГОСТ 7.80 і ДСТУ ГОСТ 7.1 з урахуванням таких змін:  

 у заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох і 

трьох авторів, при  цьому імена цих авторів у бібліографічному описі у 

відомостях про відповідальність (за навскісною рискою) не повторюють; 

 за потреби у заголовку бібліографічного запису можна зазначати більше ніж 

три імені авторів; 

 замість знака «крапка і тире» («. – »), який розділяє зони бібліографічного 

опису, у бібліографічному посиланні рекомендовано застосовувати знак 

«крапка»; 

 відомості, запозичені не з титульної сторінки, дозволено не братии у 

квадратні дужки; 

 після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу 

(«Текст», «Електронний ресурс», «Карти» тощо); 

 у складі вихідних даних дозволено не подавати найменування (ім’я) видавця; 

 у складі відомостей про фізичну характеристику документа можна зазначати 

або його загальний обсяг (наприклад: 285 с.), або номер сторінки, на якій 

подано об’єкт посилання (наприклад: С. 19); 

 дозволено не наводити відомостей  про серію та Міжнародний стандартний 

номер (ISBN, ISSN, ISMN);   
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 для позначення електронної адреси електронного ресурсу віддаленого 

доступу в примітці дозволено замість слів «Режим доступу» або їхнього 

еквівалента іншою мовою («Availablе from») застосовувати абревіатури 

«URI» (Уніфікований ідентифікатор ресурсу) або «URL» (Уніфікований 

покажчик ресурсу). 
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6. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ 

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ 

ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У КАЛІФІКАЦІЙНІЙ РОБОТІ 

Книга 

Автор – фізична особа: 

 

102 с. 

Дорошенко В. «Просвіта»: її заснування і праця : корот. іст. нарис. 
Філадельфія, 1959. 

Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні 

відносини. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ : Знання-Прес, 2002. С. 245. 

Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України: загальна 

характеристика : навч. посіб. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. Рівне : РДГУ, 2000. 

205 с. 

Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи 

для України: монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ : УБС НБУ, 2008. С. 302-

310. 

Криворучко О. Ю. Сучасна архітектура : термінол. слов. / Нац. ун-т «Львів. 

політехніка». Львів, 2008. 250 с. 

 

Автор – організація: 

Кримінально-процесуальний кодекс України : офіц. вид. : станом на 1 груд. 

2005 р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2006. 207 с. 

Якщо осіб чи організацій, відповідальних за видання, чотири та більше, у 

відомостях про відповідальність (за навскісною рискою («/»)) перелічують усіх 

або зазначають лише першого із додавання скорочення «та ін.» або його 

еквівалента «et al.». 

 
Без автора за редакцією: 

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. / 
наук. ред. В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ, 1999. 215 с. 

Під назвою: 
Основи менеджменту. Київ : Наук. думка, 2016. 426 с. 
Правова основа діяльності органів державної влади / упор. Любченко П. М. 

Харків, 2010. 303 с. 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / 

В. В. Вітвіцький та ін. Київ : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. 106 с. 

Electrodes of conductive metallic oxides / J. M. Honig et al. Amsterdam : 

Elsevier, 1980. 260 р. 

Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. Харків : Халімон, 

2006. 308 с.  

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами : офіц. 

текст : станом на 1 черв. 2006 р. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 
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Переклад: 
Аксьонова Л. В., Гридіна В. Т. Сучасні тести для дівчат / пер. з рос. О. А. 

Росинська. Донецьк : БАО, 2004. С. 367. 
 

Стаття Стаття зі журналу (друкованого): 

Березовецька І. А. Архітектурно-просторова організація неперспективних 

сіл і хутірських поселень та реалізація земельної реформи. Містобудування та 

територіальне планування. Київ : КНУБА. 2000. № 6. С. 23–25. 

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська 

та ін. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2007. № 

1. С. 25-29. 

Пилипчук В. П., Данніков О. В., Ямчинська А.С. Впровадження 

інноваційних продуктів та розвиток ринку FMCG. Економічний вісник НТУУ 

«КПІ». 2005. № 6. С. 294-301. 

Стаття зі журналу електронного: 

Галицька Д. Скарбниці віри і традицій [Електронний ресурс]. Міст: 

український тижневик. URL: http://meest-online.com/world/usa/skarbnytsi-viry-i-

tradytsij/ (дата звернення: ). 

Стаття з газети: 
Slapper G. Corporate manslaughter: new issues for lawyers. The Times. 2005. 3 

Sep. Р. 4. 
Новак О. Літературна весна в Київській політехніці. Київський Політехнік. 

2002. 5 черв. С. 4. 

Багатотомне видання 
Франко І. Твори. У 50 т. Т. 45. Київ, 1986. 480 с. 

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної 

антропології : вибр. твори. Київ : Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с. 

Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) та 

ін. ; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ : Наук. думка, 2005. Т. 9. 810 

с. 

 
Дисертація, автореферат 

Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в умовах становлення 

ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня доктора екон. наук. Київ, 2007. 43 с. 

Розкошна О. А. Розвиток форм господарювання на селі : дис. ... канд. екон. 

наук : 08.06.01. Київ, 1999. 220 с. 

Матеріали конференцій, семінарів 

Бевз М. Методологічні аспекти збереження, реставрації та регенерації 

заповідних містобудівних ансамблів і комплексів. Проблеми збереження і 

використання культурної спадщини в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. Святогірськ, 25-27 трав. 2005 р. Словянськ : Печатний двор, 2005. С. 14-

21. 

http://meest-online.com/world/usa/skarbnytsi-viry-i-tradytsij/
http://meest-online.com/world/usa/skarbnytsi-viry-i-tradytsij/
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Патент 

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей : пат. 

76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. №8 

(кн. 1). 120 с. 
Стандарт 

ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень // Законодавча 

база ДНАОП. URL: http://www.dnaop.com/html/29635/doc-

%D0%94%D0%91%D0%9D_% D0%91.2.4-1-94/ (дата звернення: 16.05.2020). 

ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. 

Київ, 2010.16 с. 

Електронний ресурс 

До відома професорсько-викладацького складу та аспірантів [Електронний 

ресурс] // Львів. держ. ун-т фіз. культури : [сайт]. Львів, 2008. URL: http: 

ldufk.edu.ua/index.php/index.html (дата звернення: 16.05.2020). 

Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового 
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Електрон. текст. дані. Черкаси, 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R). 
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7. ПІДГОТОВКА РУКОПИСУ ТА СТРУКТУРА КАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Структура кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота має наступні структурні елементи:  

- титульна сторінка;  

- завдання на дипломну роботу;  

- анотація (українською, російською та англійською мовами);  

- зміст (1-2 стор.);  

- вступ (3-4 стор.);  

- розділ 1.Теоретико-методичні основи дослідження (15-20 стор.);  

- розділ 2. Дослідницько-аналітична частина з об’єкту дослідження (25-

30  стор.);  

- розділ 3. Проектно-рекомендаційний щодо вдосконалення 

досліджуваної теми (20-25 стор.);  

- розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях (до 10 

стор.) 

- висновки та пропозиції (3-4 стор.);  

- список використаних джерел;  

-  додатки  (обсяг  та  перелік  встановлюється  в  залежності  від  теми 

Кваліфікаційної роботи науковим керівником).  

Розділи 1,2,3 в свою чергу розбиваються на підрозділи (параграфи), 

кількість яких має бути не менше  двох.  

 

Анотація подається двома мовами: українською, російською, 

англійською і містить 5-10 рядків. в анотації розкривається основний зміст 

роботи, а основними складовими елементами є слова: розкривається.., 

аналізується.., обґрунтовується.., досліджується і т.д. 
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Реферат містить УДК; прізвище, ім’я та по-батькові автора роботи, її 

назву та місце виконання, короткий зміст і практичне значення проведеного 

дослідження. Слово реферат не вказується. 

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, 

підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності 

проведення дослідження. 

Далі у вступі подають загальну характеристику дипломної роботи у такій 

послідовності. 

Актуальність теми – початковий етап будь-якого дослідження. 

Стосовно дипломної роботи виклад поняття «актуальність» повинен бути 

спрямований на своєчасність та соціальну значущість вирішення обраної 

проблеми шляхом критичного аналізу та порівняння аргументовано 

обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної 

галузі науки чи виробництва. Висвітлення актуальності не повинно бути 

багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність 

проблеми або наукового завдання, з чого й випливе актуальність теми.  

Мета і завдання дослідження. Мета роботи формується із теми 

дипломної роботи. Вона повинна визначати конкретні завдання, що мають бути 

розв’язані в процесі досягнення мети. Формулювати завдання слід якомога 

ретельніше, оскільки їх вирішення становитиме зміст дипломної роботи. 

Конкретність поставленої мети може слугувати підставою до визначення назви 

розділів, окремих питань тощо. 

Далі формулюють об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес або 

явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет – це 

те, на що конкретно спрямоване дослідження в рамках його   об’єкта. Об’єкт 

дослідження органічно пов'язаний із темою роботи. 

Методи дослідження. Дуже важливим етапом наукової праці є вибір 

методів дослідження – інструменту отримання фактичного матеріалу і 

необхідної умови досягнення поставленої в роботі мети, де висвітлюються 
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методика і техніка дослідження з використанням логічних законів і правил. 

Перераховувати методи слід не відірвано від змісту роботи, а коротко та 

змістовно визначаючи, що саме досліджуються з допомогою того чи іншого 

методу. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору 

саме даних методів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Подають коротку анотацію 

наукових положень (рішень), запропонованих автором особисто. Необхідно 

показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати 

ступінь новизни (удосконалено..., дістало подальший розвиток...). Науковий 

результат, як правило, – творчий продукт одного із питань магістерської 

роботи, формулюється коротко, зрозуміло і конкретно, без загальних слів і 

термінів. Його виклад повинен відображати результат новизни і коротко 

розкривати, в чому полягає його сутність.  

На завершення вступу доцільно подати структуру дипломної роботи, 

тобто навести перелік її структурних елементів і обґрунтувати послідовність їх 

розміщення. 

Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному 

тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом 

вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У 

кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням 

наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу 

вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. 

У першому розділі подається стан розробки обраної теми, з якого можна 

зробити висновок, що дана тема ще не розкрита (розкрита лише частково або 

не в тому аспекті) і тому вимагає подальшого розроблення. Якщо такий 

висновок не випливає з аналізу поглядів вчених на проблему, то студенту немає 

сенсу розробляти обрану тему.  
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Вивчаючи теоретичну суть проблеми, студент демонструє ґрунтовне 

ознайомлення зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати 

джерела, критично їх розглядати, виділяти суттєве, оцінювати зроблене раніше 

іншими дослідниками, визначати головне у сучасному стані вивчення теми. 

Матеріали такого огляду треба систематизувати в певному логічному зв’язку і 

послідовності. В огляді називають і критично оцінюють публікації, які прямо і 

безпосередньо причетні до теми дипломної роботи.  

У теоретичному розділі обов’язково повинна бути викладена (бажано, у 

формі окремого параграфу) методика досліджень, яка демонструє уміння 

дипломанта професійно проводити теоретичні пошуки, аналізувати їх 

результати.  

У другому розділі, як правило, здійснюють аналіз явищ та процесів, 

представляють результати власних досліджень з висвітленням того нового, що 

вносить дипломант у розробку проблеми. Він повинен давати економічну 

оцінку реального стану досліджуваної проблеми чи явища та чинників, що їх 

формують.  

У третьому розділі на основі результатів, одержаних у другому розділі, 

розробляються та обґрунтовуються напрями та шляхи вирішення 

досліджуваної проблеми. 

У четвертому  розділі  здійснюють аналіз стану охорони праці, 

планування заходів з покращення охорони праці та їх фінансування, показують 

економічну ефективність заходів з поліпшення охорони праці, безпеки в 

надзвичайних ситуаціях.  

У висновках викладають найважливіші результати, одержані у ході 

дослідження, які повинні містити рекомендації щодо наукового та практичного 

використання здобутих результатів. Висновки будуються на одержаних 

результатах шляхом вивчення та аналізу економічних явищ та  процесів і, в 

основному, відображають практичні результати, тенденції та напрями і шляхи 

вирішення досліджуваної проблеми. У висновках необхідно наголосити на 
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якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати 

достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. 

Список використаних джерел слід формувати згідно наведених вище 

вимог. 
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8. КЕРІВНИЦТВО КАЛІФІКАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ ТА КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 Кандидатури наукових керівників робіт підбираються випускаючими 

кафедрами. Керівниками можуть бути висококваліфіковані та досвідчені 

викладачі кафедри, насамперед ті, що мають наукові ступені докторів та 

кандидатів наук.  

До обов'язків керівника входять: 

 допомога студентам у виборі теми, розробленні плану підготовки і 

структури роботи, підборі та вивченні літератури, виборі методів 

дослідження та ін.; 

 розроблення завдання до роботи, яке затверджується кафедрою; 

 затвердження плану виконання роботи студентом-дипломником; 

 аналіз змісту роботи, висновків і результатів дослідження; 

 систематичні, у встановлений графіком час консультації студентові-

дипломнику та проведення з ним бесід за матеріалами окремих розділів 

роботи; 

 контроль за ходом виконання роботи та інформація на засіданні кафедри 

про стан виконаної студентом роботи; 

 підготовка відгуку на роботу. 

Відгук на дипломну роботу. Керівник має видати студентові відгук на 

дипломну роботу, який пишеться за встановленим зразком. У відгуку 

відображається: 

- рівень підготовки автора роботи до виконання ним професійних 

обов'язків у відповідності до кваліфікації; 

- ступінь самостійності при виконанні роботи; уміння працювати з 

літературними джерелами та їх використовувати; новизну поставлених питань 

та оригінальність підходів щодо їх вирішення; рівень оволодіння методологією 

дослідження; повноту та якість виконаних завдань; логічність (послідовність, 
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чіткість, несперечливість, аргументованість) і грамотність викладення 

матеріалу. 

У висновку відзначається рівень відповідності роботи вимогам щодо 

підготовки кваліфікаційних робіт. У кінці відгуку керівник робить висновок 

про можливість допуску дипломної роботи студента до відкритого захисту а 

також присвоєння кваліфікації. 

Консультування студентів з окремих розділів роботи. 

При розробленні завдання кафедра за необхідності передбачає 

запрошення консультантів з окремих розділів роботи за рахунок ліміту часу, 

відведеного нормами на виконання робіт. Прізвища консультантів вказуються у 

завданні. 

Консультантами з різних розділів роботи можуть бути призначені 

викладачі вищого навчального закладу, а також висококваліфіковані фахівці та 

наукові працівники інших закладів, підприємств та установ. 

Консультанти проводять консультації та перевіряють відповідні частини 

виконаної студентом роботи та підписують титульні сторінки дипломної 

роботи та завдання. 

Контроль за ходом виконання роботи. Завідувач кафедри здійснює 

необхідний методичний інструктаж наукових керівників та консультантів 

робіт, контролює їх роботу з дипломниками. 

За прийняте у роботі рішення і вірність розрахунків відповідає студент - 

автор роботи. 

У випадку недотримання студентом вимог до написання дипломних робіт 

або порушення строків подачі дипломної роботи до захисту, завідувач кафедри 

може прийняти рішення про недопущені  даної  роботи до захисту. Рішення з 

цього питання оформляється протоколом і подається деканові факультету. 

Рецензування дипломної роботи. Рецензія на дипломну роботу є 

необхідним елементом творчих дебатів на захисті дипломної роботи, гарантом 

точного й повного виконання встановлених вимог до дипломної роботи. Від 
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ретельності експертизи, проведеної рецензентом, аргументованості та повноти 

висновків рецензента великою мірою залежить оцінка дипломної роботи 

екзаменаційною комісією, об'єктивність рішення щодо оцінювання дипломної 

роботи.  

Рецензент на підставі вивчення дипломної роботи висвітлює в рецензії 

такі обов'язкові питання, як актуальність обраної теми, сильні та слабкі 

сторони дипломної роботи. У рецензії також подаються зауваження щодо 

змісту роботи та висновок щодо її відповідності встановленим вимогам. 

Оцінка обґрунтованості окремих положень дипломної роботи, їх 

достовірності й новизни повинна бути об'єктивною та відбивати як позитивні, 

так і негативні сторони праці, зокрема рецензент має наголосити на ключових 

проблемах, звернути увагу на висновки й твердження, що викликають сумніви 

й можуть слугувати підґрунтям дискусії під час захисту дипломної роботи. 

Рецензент оцінює висновки студента та вказує можливі конкретні шляхи 

використання результатів дослідження. 

Можливі випадки, коли за наявності в дипломній роботі таких рис, як 

актуальність теми та практична її значущість, рецензент не вважає рівень 

дипломної роботи таким, що відповідає встановленим критеріям, тобто не 

рекомендує присвоїти студентові відповідну кваліфікацію. В цьому разі у 

рецензії необхідно відзначити позитивні результати дипломного проекту. 

Рецензії повинні бути особисто підписані рецензентом. 
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9. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

      Виконана робота подається на кафедру за 10 днів до її захисту на предмет 

розгляду та допуску її до захисту перед екзаменаційною комісією. Своєчасно 

не подана робота на кафедру є підставою про недопуск її до захисту. 

Студент, який не виконав дипломної роботи чи невчасно подав її на 

розгляд кафедри, відраховується з університету, як такий, що не виконав 

навчальної програми. За наявності поважних причин, які  підтверджуються  

документами, дипломник має право на захист своєї роботи упродовж трьох  

наступних років. 

 

Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт студентів 

ОПП «Економіка» РВО «Магістр» 

Оцінка якості виконання та захисту дипломних робіт студентів 

спеціальності «Економіка» здійснюється членами екзаменаційної комісії на 

основі сумарної оцінки за критеріями, наведеними в таблиці. 

Таблиця 

Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт екзаменаційною комісією 

№ 

п/п 
Критерії оцінювання 

Кількість 

балів 

1. Актуальність, новизна отриманих результатів  20 

2. 
Методологія виконання роботи, повнота і точність 

розв'язання завдань  
20 

3. 
Ступінь і якість виконання завдання, якість оформлення та 

ілюстративність виконаної роботи  
20 

4. 
Практична цінність отриманих результатів та можливість 

їх використання на виробництві  
20 

5. 

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).  

20 

 Разом 100 

 

Підсумкову, диференційовану за стобальною та чотирибальною шкалою, 
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оцінки захисту магістерської роботи визначає екзаменаційна комісія. Члени 

комісії можуть змінювати величину оцінки керівником магістерської роботи чи 

ведучої кафедри в разі виявлення суттєвих недоліків та необ'єктивної оцінки 

ними поданої до захисту роботи. Рішення комісії є остаточним. 

У процесі визначення підсумкової оцінки враховується ряд важливих 

показників якості магістерської роботи: 

Змістовні аспекти роботи: актуальність обраної теми дослідження; 

спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій; 

відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням; 

широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату; наявність 

альтернативних підходів до вирішення визначених проблем; рівень 

обґрунтування запропонованих рішень; ступінь самостійності проведення 

дослідження; розвиненість 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). Магістерська робота є бездоганною в усіх 

відношеннях, містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь 

логічна і стисла, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія 

позитивні, відповіді на запитання членів ЕК правильні і стислі. 

Добре (76–89 балів). Тема роботи розкрита, але мають місце окремі 

недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово 

зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не 

представлені, недостатньо використані інформаційні джерела підприємства 

(організації), на базі якого проводилося дослідження, мають місце окремі 

зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, 

відповіді на запитання членів ЕК в основному правильні, оформлення роботи в 
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межах вимог. 

Задовільно (60–75 балів). Тема магістерської роботи в основному 

розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру, нечітко 

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-четвертому розділах, недостатньо обґрунтовані, рецензія і відгуки 

містять окремі зауваження, доповідь зроблена без використання презентації, не 

всі відповіді на запитання членів ЕК правильні або повні. Є зауваження щодо 

оформлення магістерської роботи. 

Незадовільно (до 59 балів). Нечітко сформульована мета магістерської 

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

Відсутній критичний огляд сучасних вітчизняних та зарубіжних літературних 

джерел. Аналіз виконаний поверхово 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. 

Магістерська робота до захисту не допускається, якщо вона 

представлена науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший 

етап проходження з порушенням строків, встановлених регламентом, написана 

на тему, яка не затверджена наказом по ЛНАУ, виконана із суттєвими 

запозиченнями інформаційного матеріалу, оформлення роботи не відповідає 

вимогам, зміст роботи не розкрито. 

У разі незадовільної оцінки на захисті дипломник може одержати дозвіл 

на  повторний захист тільки з дозволу ректора університету. Якщо ж робота не 

захищена повторно, його відраховують з університету через невиконання 

навчальної програми. 
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10.ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ                                   

РВО «МАГІСТР» ОПП «ЕКОНОМІКА» 

1. Економічне обґрунтування зниження собівартості виробництва продукції 

тваринництва (молока, яловичини, свинини, продуктів вівчарства, 

птахівництва) в аграрних підприємствах. 

2. Економічне обґрунтування зниження собівартості виробництва продукції 

рослинництва (зерна, цукрових буряків, льону-довгунця, картоплі, овочів, 

плодів, ягід і винограду) в аграрних підприємствах. 

3. Економічне обґрунтування зростання продуктивності праці при 

виробництві продукції рослинництва  в аграрних підприємствах. 

4. Економічне обґрунтування зростання продуктивності праці при 

виробництві продукції тваринництва в аграрних підприємствах. 

5. Економічне обґрунтування підвищення ефективності виробництва 

продукції рослинництва (зерна, цукрових буряків, льону-довгунця, 

картоплі, овочів, винограду, продуктів садівництва) в аграрних 

підприємствах. 

6. Економічне обґрунтування підвищення ефективності виробництва 

продукції тваринництва (молока, яловичини, свинини, продуктів вівчарства 

або птахівництва) в аграрних підприємствах. 

7. Економічне обґрунтування програми підвищення ефективності 

виробництва продукції тваринництва (молочному скотарстві, м’ясному 

скотарстві, свинарстві, вівчарстві, птахівництві) в аграрних підприємствах. 

8. Зниження матеріаломісткості сільськогосподарської продукції 

(рослинництва, тваринництва) підприємств. 

9. Ефективність агротуристичної діяльності в сільській місцевості району 

(області). 

10. Ефективність функціонування агротуристичних господарств. 

11. Економічне обґрунтування програми підвищення ефективності 

виробництва у фермерських господарствах. 
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12. Економічне обґрунтування програми підвищення ефективності 

виробництва у сільськогосподарських підприємствах. 

13. Економічне обґрунтування програми підвищення ефективності галузі 

(зернового виробництва, виробництва цукрових буряків, продукції 

льонарства, картоплярства, овочівництва) в аграрних підприємствах. 

14. Економічне обґрунтування проекту створення в господарствах (молочного 

комплексу, скотарсько-відгодівельного, свиновідгодівельного комплексу, 

тепличного комбінату). 

15. Економічне обґрунтування резервів зниження собівартості виробництва 

продукції рослинництва (зерна, цукрових буряків, льону-довгунця, 

картоплі, овочів, винограду, плодів і ягід) в аграрних підприємствах. 

16. Економічне обґрунтування резервів зниження собівартості виробництва 

продукції тваринництва (молока, яловичини, свинини, продуктів 

вівчарства, птахівництва) в аграрних підприємствах. 

17. Ефективність інтенсифікації виробництва продукції (тваринництва 

рослинництва ) в аграрних підприємствах. 

18. Підвищення економічної ефективності вирощування зернових культур в 

аграрних підприємствах. 

19. Вдосконалення економічних взаємовідносин в бурякоцукровому 

підкомплексі АПК району. 

20. Вдосконалення економічних взаємовідносин у молокопродуктовому 

підкомплексі АПК регіону. 

21. Вдосконалення економічних взаємовідносин у мясопродуктовому 

підкомплексі АПК регіону. 

22. Вдосконалення економічних взаємовідносин у зернопродуктовому 

підкомплексі АПК регіону. 

23. Підвищення ефективності інвестиційної діяльності аграрних підприємств. 

24. Вдосконалення економічних відносин у сфері виробництва та реалізації 

продукції (тваринництва, рослинництва ) аграрного підприємства. 
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25. Ефективність використання основних фондів у сільськогосподарських 

підприємствах району. 

26. Ефективність використання оборотних фондів в сільськогосподарських 

підприємствах району. 

27. Ефективність використання матеріальних ресурсів у сільськогосподарських 

підприємствах. 

28. Ефективність використання трудових ресурсів у підприємствах аграрного 

сектору економіки. 

29. Ефективність розвитку та удосконалення організаційних форм 

господарювання у аграрному секторі економіки. 

30. Ефективність диверсифікації діяльності сільськогосподарських 

підприємств регіону. 

31. Підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції 

рослинництва (зерна, цукрових буряків, льону-довгунця, картоплі, овочів, 

винограду, плодів і ягід) в аграрних підприємствах. 

32. Підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції 

тваринництва (молока, яловичини, свинини, продуктів вівчарства, 

птахівництва) в аграрних підприємствах. 

33. Стратегічні напрямки підвищення ефективності виробництва продукції 

рослинництва (зерна, цукрових буряків, льону-довгунця, картоплі, овочів, 

винограду, плодів і ягід) в аграрних підприємствах. 

34. Стратегічні напрямки підвищення ефективності виробництва продукції 

тваринництва (молока, яловичини, свинини, продуктів вівчарства, 

птахівництва) в аграрних підприємствах. 

35. Стратегічні напрямки зниження собівартості виробництва продукції 

рослинництва (зерна, цукрових буряків, льону-довгунця, картоплі, овочів, 

винограду, плодів і ягід) в аграрних підприємствах. 
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36. Стратегічні напрямки зниження собівартості виробництва продукції 

тваринництва (молока, яловичини, свинини, продуктів вівчарства, 

птахівництва) в аграрних підприємствах. 

37. Формування конкурентних переваг підприємства за рахунок ефективного 

використання його ресурсів. 

38. Формування конкурентних переваг підприємства (галузі) за рахунок 

ефективного використання їх чинників. 

39. Підвищення ефективності використання потенціалу підприємства. 

40. Позиціонування сільськогосподарського підприємства в конкурентному 

середовищі. 

41. Обґрунтування виробничої стратегії сільськогосподарського підприємства. 

42. Оцінка ризику діяльності сільськогосподарського підприємства. 

43. Економічне обґрунтування рівня заміщення енергетичних ресурсів 

підприємства (галузі) альтернативними джерелами енергії. 

44. Ефективність використання альтернативних джерел енергії у аграрному 

підприємстві (галузі) (підприємствах регіону). 

45. Ефективність вирощування сільськогосподарських культур на енергетичні 

потреби. 

46. Ефективність використання біомаси сільськогосподарського походження 

на енергетичні потреби. 

47. Ефективність державної підтримки розвитку сільськогосподарських 

підприємств (галузей). 

48. Ефективність функціонування сільськогосподарського (агропромислового) 

підприємства (агрохолдингу). 

49. Ефективність удосконалення системи матеріального стимулювання у 

сільськогосподарських (аграрних) підприємствах. 

50. Соціально-економічне обґрунтування підвищення інвестиційної 

привабливості підприємства (регіону). 

51. Ефективність розвитку кооперативних відносин у АПК регіону. 
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52. Ефективність створення і розвитку інтегрованих структур у 

агропромисловому комплексі. 

53. Ефективність кредитного обслуговування аграрних підприємств. 

54. Ефективність майнового страхування аграрних підприємств. 

55. Ефективність розвитку логістики у аграрному секторі економіки. 

56. Підвищення експортного потенціалу аграрних підприємств. 

57. Обґрунтування оптимального рівня імпортозаміщення продовольством та 

продукцією сільського господарства. 

58. Підвищення ефективності переробки сільськогосподарської продукції (за 

видами). 

59. Оптимізація джерел здійснення інвестицій у аграрному секторі економіки. 

60. Оптимізація рівня іноземного інвестування у галузі сільського 

господарства. 

61. Ефективність використання земельних фондів підприємства (підприємств, 

регіону). 

62. Ефективність удосконалення форм організації землекористування у 

сільському господарстві. 

63. Ефективність удосконалення земельних відносин у аграрному секторі 

економіки. 

64. Шляхи підвищення частки доданої вартості у вартості кінцевої продукції 

агропромислового комплексу. 

65. Ефективність підвищення інноваційності сільськогосподарського 

виробництва. 
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11. ВЗІРЦЕВІ ПЛАНИ КАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ           

 

 

Тема: Ефективність розвитку агротуризму та формування ринку 

агротуристичних послуг 

 

Вступ 

1. Теоретичні і методичні основи розвитку агротуризму та формування ринку 

агротуристичних послуг 

1.1.Суть агротуризму як форми економічної активності на селі. 

1.2.Основні функції агротуризму та поняття і класифікація видів 

агротуристичного продукту. 

1.3.Методика дослідження та визначення ефективності агротуристичної 

діяльності. 

2. Соціально-економічна оцінка розвитку ринку агротуризму в регіоні та його 

чинників. 

2.1. Формування передумов для розвитку агротуризму як напряму 

диверсифікації підприємницької діяльності  на селі. 

2.2.Динаміка розвитку агротуризму та формування ринку 

агротуристичних послуг в західних областях України. 

2.3. Чинники, що формують можливості розвитку агротуризму та 

підвищення його ефективності. 

3. Перспективи розвитку агротуризму  та шляхи її реалізації 

3.1.Потенційні можливості розвитку агротуризму в Україні. 

3.2. Категоризація агротуристичних господарств та вдосконалення 

оподаткування агротуристичної діяльності 

3.3.Вдосконалення організації матеріально-технічної бази 

агротуристичних господарств. 

3.4. Розвиток системи маркетингу та удосконалення системи 

ціноутворення на агротуристичні послуги. 

4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

 4.1. Аналіз стану охорони праці 

 4.2. Планування заходів з покращення охорони праці та їх фінансування 

 4.3. Економічна ефективність запланованих заходів з охорони праці 

 4.4. Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Висновки 

Список використаних джерел 

Додатки 
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Тема: Ефективність використання оборотних фондів в 

сільськогосподарських підприємствах району 

 

Вступ 

1. Теоретичні засади дослідження використання оборотних фондів в 

сільськогосподарських підприємствах 

1.1 Економічна суть оборотних фондів та особливості їх використання в 

сільськогосподарських підприємствах  

1.2 Показники ефективності використання оборотних фондів та методика 

їх визначення  

1.3 Методика дослідження ефективності використання оборотних фондів  

2. Рівень і динаміка забезпечення сільськогосподарських підприємств району 

оборотними фондами та ефективність їх використання  

2.1 Розміщення і спеціалізація сільськогосподарських підприємств, 

рівень і динаміка забезпечення їх оборотними фондами 

2.2 Склад і структура оборотних фондів та чинники, що їх обумовлюють 

в сільськогосподарських підприємствах 

2.3 Економічна ефективність використання оборотних фондів в 

сільськогосподарських підприємствах 

3 Напрями підвищення ефективності використання оборотних фондів в 

сільськогосподарських підприємствах району  

3.1 Вдосконалення структури виробничих фондів в 

сільськогосподарських підприємствах 

3.2 Нормування оборотних фондів в сільськогосподарських 

підприємствах 

3.3 Обґрунтування проектного рівня ефективності використання 

оборотних фондів в сільськогосподарських підприємствах 

4 Охорона праці та безпека праці в надзвичайних ситуаціях в 

сільськогосподарських підприємствах району 

4.1 Аналіз стану охорони праці в сільськогосподарських підприємствах 

4.2 Планування заходів з поліпшення стану охорони праці в 

сільськогосподарських підприємствах та їх фінансування 

4.3 Обґрунтування економічної ефективності заходів з охорони праці в 

сільськогосподарських підприємствах 

4.4 Безпека в надзвичайних ситуаціях в сільськогосподарських 

підприємствах 

Висновки 

Список використаних джерел 

Додатки 
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Тема: Економічне обґрунтування підвищення ефективності виробництва 

продукції вирощування свиней в сільськогосподарських підприємствах 

району 

 

Вступ 

1 Теоретичні і методичні засади дослідження ефективності виробництва 

продукції вирощування свиней в сільськогосподарських підприємствах 

1.1 Суть економічної ефективності аграрного виробництва 

1.2 Показники економічної ефективності виробництва продукції 

вирощування свиней та основи методики їх визначення 

1.3 Методика наукового дослідження 

2 Оцінка розвитку виробництва продукції вирощування свиней і його 

ефективності в сільськогосподарських підприємствах району 

2.1 Природні та організаційно–економічні передумови розміщення 

виробництва продукції вирощування свиней в районі 

2.2 Аналіз поголів`я свиней, їх продуктивності та валового виробництва 

свинини в сільськогосподарських підприємствах району 

2.3 Аналіз рівня і динаміки економічної ефективності виробництва 

продукції вирощування свиней в сільськогосподарських підприємствах району 

2.3.1 Продуктивність праці в галузі та чинники, що її обумовлюють 

2.3.2 Рівень і динаміка собівартості продукції свинарства 

2.3.3 Рентабельність виробництва і збуту свинини та чинники, які її 

обумовлюють 

3 Економічне обґрунтування підвищення ефективності виробництва продукції 

вирощування свиней в сільськогосподарських підприємствах району 

3.1 Концептуальні положення функціонування ефективної інноваційної 

системи розвитку свинарства в умовах ринкової економіки 

3.2 Інтенсивні чинники розвитку свинарства на основі використання 

промислових методів виробництва продукції галузі 

3.3 Резерви зниження собівартості продукції свинарства і перспективний 

рівень розвитку галузі 

4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях  

4.1 Аналіз стану охорони праці  

4.2 Планування заходів з поліпшення стану охорони праці та їх 

фінансування 

4.3 Обґрунтування економічної ефективності заходів з охорони праці  

4.4 Безпека в надзвичайних ситуаціях  

Висновки 

Список використаної літератури 

Додатки 
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Тема: Підвищення економічної ефективності виробництва продукції 

вирощування зернових культур у сільськогосподарських підприємствах 

області 

Вступ 

1. Теоретичні засади та методологічні основи дослідження ефективності 

вирощування зернових культур  

1.1.Народно-господарське значення вирощування зернових культур 

1.2.Економічна сутність ефективності виробництва зернових культур 

1.3.Методика аналізу ефективності функціонування зернової галузі та 

наукового дослідження проблеми  

2. Оцінка економічної ефективності вирощування зернових культур в 

сільськогосподарських підприємствах  

2.1.Аналіз виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських 

підприємств 

2.2. Аналіз обсягів виробництва зернових культур в 

сільськогосподарських підприємствах  

2.3. Економічна ефективність виробництва зерна в сільськогосподарських 

підприємствах  

2.4. Аналіз результатів реалізації зерна в сільськогосподарських 

підприємствах 

3. Шляхи підвищення економічної ефективності вирощування зернових 

культур 

3.1. Оцінка економічних ризиків виробництва зернових культур 

3.2.Інноваційно-інвестиційний розвиток зерновиробництва як основа 

підвищення його ефективності  

3.3. Резерви зниження собівартості та підвищення ефективності 

виробництва зерна 

4 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях  

4.1 Аналіз стану охорони праці в сільськогосподарських підприємствах 

4.2 Планування заходів з поліпшення стану охорони праці в 

сільськогосподарських підприємствах та їх фінансування 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Виконав: студент __  курсу, групи  ___ 

Освітньої-професійна програма  Економіка  
 ( назва)  

 

__________________________________ 

 

Керівник:  ____________________________ 
(Прізвище та ініціали) 

Рецензент:  ___________________________ 
                                          (Прізвище та ініціали) 

 

 

 

Дубляни 20___ 
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Додаток В 

РЕЦЕНЗІЯ 

на вкаліфікаційну роботу студента 

Львівського національного аграрного університету 

 

Тема: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Степінь відповідності виконаної дипломної роботи завданню 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Характеристика виконання основних розділів роботи (степінь використання 

дипломником нових досягнень науки і техніки, передових методів роботи 

новаторів виробництва)  

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Перелік позитивних сторін роботи оцінка реального значення роботи, 

рекомендації по впровадженню роботи в цілому або окремих її частин у 

виробництво 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.Основні недоліки роботи 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Оцінка якості дипломної роботи   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Відзив про роботу в цілому 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Виконана робота заслуговує   _________оцінки 

 

Місце роботи і посада рецензента: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

      

 

 

«____» ________________ 20__ р. 
  


