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ВСТУП 

 

Випускна кваліфікаційна робота − це самостійне комплексне наукове 

дослідження поставленої проблеми, що виконано на матеріалах реальних 

об’єктів з обов’язковим збором, обробкою та систематизацією інформації. 

Публічний захист роботи перед  кваліфікаційною  комісією завершує етап 

повної вищої освіти та є підставою для отримання ступеня вищої освіти – 

бакалавр (магістр). Випускна кваліфікаційна  робота відрізняється від інших 

видів наукових робіт студентів тим, що її рекомендації та розробки, пропозиції 

є науково обґрунтованими  і мають значне творче  та практичне підґрунтя.  Ця 

робота виконує кваліфікаційну функцію, тому основне завдання її автора − 

продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації та вміння самостійно 

вести науковий пошук, вирішувати конкретні наукові завдання. 

Випускна кваліфікаційна робота є важливою складовою частиною 

процесу навчання, підготовка якої вимагає від студента розвинення широти 

мислення, набуття навичок науково-дослідної роботи, демонстрації рівня 

фахової підготовки. Вказана робота є своєрідним звітом за весь період 

навчання, дає можливість використовувати набуті знання в обґрунтуванні 

певних теоретичних положень з обраної теми, розкриває шляхи  впровадження 

теоретичних знань у практичну діяльність. Вона представляє собою результат 

самостійної роботи студента і має статус інтелектуального продукту на правах 

рукопису. У випускній  кваліфікаційній  роботі на основі виконаних її автором 

досліджень та використаних джерел необхідно логічно і системно викласти 

розв’язання теоретичної проблеми або прикладного завдання, що має 

відповідне значення для окремої галузі знань.  

Завдання випускної  кваліфікаційної  роботи залежать від її практичної 

чи науково-дослідної орієнтації та об'єкта дослідження. При виконанні та 

захисті випускної  кваліфікаційної  роботи слід відобразити сукупність 

результатів і положень, що характеризують автора як пошукувача ступеня 

вищої освіти «бакалавр (магістр)», його особистий внесок у розробку теми. За 

результатами проведеного дослідження у дипломній роботі обов'язково мають 

бути висунуті конкретні теоретичні та практичні пропозиції, що містять 

елементи новизни. Випускна кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «бакалавр (магістр)» подається на захист у друкованому вигляді. 
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1  ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ВИПУСКНОЇ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

 

Написання випускної  кваліфікаційної  роботи починається з вибору 

теми. Студент одержує тему випускної  кваліфікаційної  роботи з урахуванням 

особистих пізнавально-наукових інтересів, очікуваного призначення  на місця 

майбутньої роботи і практики за узгодженням з керівником.  Якщо  студент 

доводить, що його пізнавальні  інтереси виходять за межі пропонованої 

тематики, то за узгодженням із керівником йому дозволяється обрати 

оригінальну індивідуальну тему  випускної  кваліфікаційної  роботи.    

Визначившись з  темою, студент приступає до підбору і вивчення 

спеціалізованої літератури. Значну допомогу в цьому йому може надати 

перелік літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, наукових 

статей,  законодавчих актів, нормативних документів  і т.п.), поданий 

викладачем у ході читання лекцій,  а також тематичний каталог навчально-

методичного кабінету кафедри міжнародної економіки, політичної економії та 

управління  НМетАУ (ауд. 201,  час роботи - з 13.00 до 16.30).  

У процесі вивчення основної і додаткової літератури студент самостійно 

складає план випускної  кваліфікаційної  роботи й узгоджує його із  

призначеним  керівником.  У разі виникнення проблем із підготовкою плану,   

слід порадитися із  керівником роботи чи  викладачем – лектором у часи їх  

консультаційних годин.  

Теми кваліфікаційних робіт, їх керівники, а також місця переддипломної 

практики затверджуються наказом ректора. Теми розглядають і затверджують 

на засіданні кафедри не пізніше, ніж за півтора місяці перед початком 

переддипломної практики. Їх назви не повинні перевищувати 120 знаків з 

урахуванням пунктуації та пропусків між словами.  

Зміна теми випускної кваліфікаційної роботи допускається у виняткових 

випадках і не пізніше першого тижня після завершення переддипломної 

практики. Зміна теми випускної кваліфікаційної роботи оформлюється 

наказом по академії за поданням завідувача випускової кафедри. 

Внесення змін до завдання на випускну кваліфікаційну роботу  

затверджує завідувач випускової кафедри за заявою і обґрунтуванням 

керівника випускної кваліфікаційної роботи.  
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2 ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАНЬ НА ВИПУСКНУ 

КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ І ПЕРЕДДИПЛОМНУ 

ПРАКТИКУ 

 

 Завдання щодо проходження переддипломної практики та на випускну 

кваліфікаційну роботу для кожного студента окремо розробляє керівник 

кваліфікаційної роботи згідно з відповідним затвердженим наказом по академії 

та з урахуванням специфіки місця переддипломної практики. Завдання 

оформлюється за спеціальною формою з обох боків аркуша. 
 

3  ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ  КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

  

Випускна кваліфікаційна робота магістра може мати дослідницький, 

аналітичний, інноваційний характер, бути спрямована на створення або 

поліпшення окремих складових методичного забезпечення наукового та/або 

навчального процесу. Бажано, щоб основні результати випускної 

кваліфікаційної роботи магістра були опубліковані. 

Для підготовки фахівців за рівнем вищої освіти «магістр», що навчалися 

за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка», наведені нижче 

вимоги є обов’язковими до їх випускних кваліфікаційних робіт. 

У НМетАУ діє стандарт щодо організації виконання випускних 

кваліфікаційних робіт. Текст викладається державною мовою у безособовій 

формі. Пояснювальну записку, як правило, виконують машинним (за 

допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркушів білого 

паперу формату А4 (210х297 мм).  Текст пояснювальної записки виконують 

шрифтом Times New Roman,  інтервал 1,5;  розмір 14 пт з додержанням таких 

розмірів берегів: ліве – 25…30 мм, верхнє і нижнє – приблизно 20 мм, праве –      

10-15 мм. 

Основні розділи (постановка задачі та вихідні дані, проектні рішення і 

т.д.) і підрозділи в них повинні мати нумерацію: розділи – згідно з його 

порядковим номером, підрозділи – у межах кожного розділу з подвійною 

нумерацією, де перша цифра означає номер розділу, друга – порядковий номер 

підрозділу. Приклад нумерації розділу: 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО 

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ (усі літери великі, шрифт напівжирний, без крапки у кінці). 
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Приклад нумерації підрозділу: 1.1 Сутність, причини та класифікація 

валютних ризиків (усі літери, окрім першої, малі, шрифт напівжирний,  без 

крапки у кінці).  

Структурні елементи роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ПЕРЕЛІК 

ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» не мають порядкового номера і друкуються 

великими літерами. 

Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів слід починати з абзацного 

відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, без 

перенесення слів і без крапки в кінці. Не допускається перенесення слів у 

заголовках розділів та підрозділів. Якщо заголовок складається з двох або 

більше речень, їх розділяють крапкою.  

Кожен розділ починається з нової сторінки. Відстань між заголовком і 

подальшим чи попереднім текстом повинна бути не менше, ніж один рядок. 

Відстань між двома заголовками приймають такою, як у тексті. Не 

допускається розташування  назви підрозділу, пункту чи підпункту в нижній 

частині сторінки, якщо після неї розміщено менше, ніж два рядки тексту.  

Сторінки роботи нумерують наскрізно. Першою сторінкою роботи є 

титульний аркуш, який включають до загальної нумерації, але номер сторінки 

на ньому не ставлять. Вперше номер сторінки проставляють у правому 

верхньому куті першого  аркушу вступу. Для нумерації сторінок, розділів, 

підрозділів використовуються арабські цифри; знак № не ставлять. 

Ілюстрації слід розміщувати безпосередньо після тексту по центру 

сторінки. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Номер 

ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номеру ілюстрації, 

відокремлених крапкою. Наприклад, Рис. 1.3 -  це третій рисунок першого 

розділу. Між ілюстрацією та основним текстом повинен бути відступ в один 

рядок. За необхідності, між ілюстрацією та її назвою розміщують 

пояснювальні дані - по центру, шрифтом не меншим за 10, із одинарним 

інтервалом.   

Таблиці нумеруються та розміщуються в тексті таким же чином. При 

перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і 

номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці. 

Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Не допускається 

використання відсканованих і вставлених у текст роботи таблиць.  
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Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому 

вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче повинно бути залишено 

один вільний рядок.  

Формули нумерують порядковою нумерацією в межах розділу.  Номер 

формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в 

розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля 

аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках. При написанні роботи 

студент повинен посилатись на джерела, матеріали або окремі праці, 

результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких 

розроблюються проблеми, задачі, питання та практичні рекомендації. Такі 

посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність 

відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо 

нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід 

на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися 

лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал, не включений до 

останнього видання. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, 

оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в 

посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, 

формул з джерела, на яке є посилання. Посилання в тексті на джерела слід 

зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома 

квадратними дужками.  

Структура випускної кваліфікаційної роботи магістра  наведена  у  

таблиці 1.1. 

 Таблиця 1.1 – Структура випускної  кваліфікаційної  роботи (магістерський 

рівень вищої освіти) 
 

№ 
з/п 

Частина 
пояснювальної 

записки 

Рекомендований 
обсяг, сторінок 

 
Характеристика, коментарі 

1 2 3 4 
1 Титульний 

аркуш 
1 Має стандартну форму 

2 Завдання на 
кваліфікаційну 
роботу 

2 Заповнюється з двох сторін і 
враховується як дві сторінки  

3 Відомість 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи 

1-2 Перелічуються: пояснювальна записка, 
документи, які розроблені автором даної 
роботи та представляються як графічна 
частина 
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4 Резюме 1 В резюме вказується загальна кількість 
сторінок рисунків, таблиць та додатків, 
коротко викладаються основні результати 
роботи за розділами та використані методи 
дослідження. Наприкінці тексту 
розміщуються ключові слова (7-15), які 
розкривають суть роботи. Ключові слова 
пишуться великими літерами в називному 
відмінку через коми 

5 Зміст 1-2 До змісту включають: ВСТУП; послідовно 
перелічені назви всіх розділів, підрозділів, 
пунктів і підпунктів (якщо вони мають 
заголовки) пояснювальної записки; 
ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ та 
ДОДАТКИ 

6 Перелік 
умовних 
позначень, 
символів, 
одиниць, 
скорочень і 
термінів 

0-1 За потреби наводяться скорочення та 
позначення, застосовані у роботі, 
малопоширені умовні позначення та 
символи. У тексті пояснювальної записки 
наводять їх розшифровку. 
Перелік повинен розташуватись 
стовпцем. Ліворуч наводять умовні 
позначення, символи, одиниці, 
скорочення і терміни, а праворуч – їх 
розшифровку 

7 Вступ 1-2 Розкриває сутність і стан наукової 
проблеми (задачі) та її значущість, 
підстави й вихідні дані для розроблення 
теми, обґрунтування необхідності 
проведення дослідження. У вступі 
подають загальну характеристику роботи в 
рекомендованій послідовності, а саме: 
актуальність теми, мета і завдання роботи, 
об’єкт дослідження, предмет дослідження. 
В кінці вступу вказують, що виступає 
інформаційною базою дослідження 

8 Дослідницька 
частина 

25-30 На основі вивчення наукової та 
навчально-методичної літератури 
розкриваються сутність та зміст предмету 
дослідження, зазначеного в темі 
магістерської роботи, аналізуються 
підходи різних авторів до  визначеної 
наукової проблеми, виявляються напрями 
її розв’язання. 
Викладаються систематизовані 
результати дослідження відповідно до 
теми магістерської роботи, наводяться 
уточнені теоретичні та методичні 
положення та (або) розрахунки, з 
урахуванням особливостей діяльності 
вітчизняних підприємств, зарубіжного 
досвіду та практики, а також з огляду на 
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специфіку діяльності досліджуваного 
підприємства.  
У даному розділі студент повинен 
викласти власний погляд на розв’язання 
поставленої наукової проблеми, який би 
містив окремі елементи наукової новизни 

9 Аналітична 
частина 

25-30 Аналітична частина роботи повинна 
містити: стислу організаційно-економічну 
характеристику підприємства та 
загальний аналіз фінансових результатів 
його діяльності. 
В даному розділі має бути представлений 
також поглиблений економічний аналіз 
окремих сторін господарської діяльності 
підприємства з урахуванням специфіки 
обраного напряму дослідження та з 
використанням сучасних підходів та 
актуальних методів аналізу.  
Аналіз має бути здійснений на підставі 
фактичних даних та матеріалах 
фінансової й управлінської звітності 
підприємства за останні 3-5 років. Всі 
розрахунки та таблиці мають бути 
підтверджені аналітичними висновками 

10 Рекомендаційна 
частина 

15-20 Завданням даного розділу є обґрунтування 
в контексті теми дослідження конкретних 
заходів, пропозицій, спрямованих на 
поліпшення фінансового стану 
підприємства. Також, цей розділ може 
містити дослідження магістранта щодо 
ймовірних сценаріїв розвитку об’єкта 
дослідження з метою визначення найбільш 
ефективних.  Доцільно використовувати 
найбільш ефективні математичні та 
дослідницькі методи, сучасні програми для 
їх реалізації на ПЕОМ. Розділ має містити 
узагальнення отриманих  результатів 
магістранта, спрямованих на досягнення 
розв’язання  проблеми, тобто досягнення 
мети, сформульованої у вступі. Магістрант 
повинен показати вплив проектних рішень 
на фінансові результати діяльності 
підприємства. 

11 Висновки  3-5 У висновках в узагальненому тезовому 
вигляді, в логічній послідовності 
викладаються підсумки проведеної 
роботи. Відображаються лише ті висновки 
та пропозиції автора, які випливають із 
проведеного дослідження. У висновках 
має бути чітко відображене досягнення 
поставленої мети дослідження. 
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12 Перелік посилань 1-5 Бібліографічний опис джерел складають 
відповідно до чинних стандартів з 
бібліотечної та видавничої справи 

13 Додатки 0-10 
 

До додатків відносять: використані форми 
фінансової звітності; великі за обсягом 
таблиці допоміжних цифрових даних; 
ілюстрації допоміжного характеру. 
 

14 Загальний обсяг 
пояснювальної 
записки (без 
додатків) 

80-110  

15 Графічна частина 
(якщо 
передбачена 
завданням) 

до 8 
одиниць 

Див.: Організація виконання випускних 
кваліфікаційних робіт у Національній 
металургійній академії України (видання 
четверте, доповнене, перероблене): Навч. 
посібник /В.П. Іващенко, 
А.М. Должанський, А.К. Тараканов та ін. –
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 91 с. 
(розділ 6) 
 

16 Електронна частина 
(якщо передбачена 
завданням) 

- Див.: Організація виконання випускних 
кваліфікаційних робіт у Національній 
металургійній академії України (видання 
четверте, доповнене, перероблене): Навч. 
посібник /В.П. Іващенко, 
А.М. Должанський, А.К. Тараканов та ін. –
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 91 с.  
(розділ 7)  
 

 

При виконанні випускної  кваліфікаційної  роботи студент повинен 

додержуватись чіткої логіки  та послідовності  викладання матеріалу, що 

додасть роботі внутрішньої  єдності  та завершеності. 

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра передбачає розв’язання 

поставлених завдань з використанням типових традиційних або вдосконалених 

випускником підходів, технологій виробництва продукції, конструкцій, схем, 

технічних, інформаційних, економічних, екологічних та інших систем, 

структур, моделей тощо. Структура випускної кваліфікаційної роботи 

бакалавра наведена  у  таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2 – Структура випускної кваліфікаційної роботи (бакалаврський 

рівень вищої освіти) 

 

№ 
з/п 

Частина 
пояснювальної 

записки 

Рекомендований 
обсяг, сторінок 

 
Характеристика, коментарі 

1 2 3 4 
1 Титульний 

аркуш 
1 Має стандартну форму 

2 Завдання на 
кваліфікаційну 
роботу 

2 Заповнюється з двох сторін і враховується 
як дві сторінки  

3 Відомість 
випускної 
кваліфікаційної 
роботи 

1-2 Перелічуються: пояснювальна записка, 
документи, які розроблені автором даної 
роботи та представляються як графічна 
частина 

4 Резюме 1 В резюме вказується загальна кількість сторінок 
рисунків, таблиць та додатків, коротко викладаються 
основні результати роботи за розділами та 
використані методи дослідження. Наприкінці тексту 
розміщуються ключові слова (7-15), які розкривають 
суть роботи. Ключові слова пишуться великими 
літерами в називному відмінку через коми 

5 Зміст 1-2 До змісту включають: ВСТУП; послідовно 
перелічені назви всіх РОЗДІЛІВ, 
підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони 
мають заголовки) пояснювальної записки; 
ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ та 
ДОДАТКИ 

6 Перелік 
умовних 
позначень, 
символів, 
одиниць, 
скорочень і 
термінів 

0-1 За потреби наводяться скорочення та 
позначення, застосовані у роботі, 
малопоширені умовні позначення та 
символи. У тексті пояснювальної записки 
наводять їх розшифровку. 
Перелік повинен розташуватись стовпцем. 
Ліворуч наводять умовні позначення, 
символи, одиниці, скорочення і терміни, а 
праворуч – їх розшифровку 

7 Вступ 1-2 Розкриває сутність і стан наукової 
проблеми (задачі) та її значущість, підстави 
й вихідні дані для розроблення теми, 
обґрунтування необхідності проведення 
дослідження. У вступі подають загальну 
характеристику роботи в рекомендованій 
послідовності, а саме: актуальність теми, 
мета і завдання роботи, об’єкт дослідження, 
предмет дослідження. В кінці вступу 
вказують, що виступає інформаційною 
базою дослідження 
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8 Аналітична 
частина 

20-25 Аналітична частина роботи повинна 
містити: стислу організаційно-економічну 
характеристику підприємства та загальний 
аналіз фінансових результатів його 
діяльності. 
В даному розділі має бути представлений 
також поглиблений економічний аналіз 
окремих сторін господарської діяльності 
підприємства з урахуванням специфіки 
обраного напряму дослідження та з 
використанням сучасних підходів та 
актуальних методів аналізу.  
Аналіз має бути здійснений на підставі 
фактичних даних та матеріалів  фінансової 
й управлінської звітності підприємства за 
останні 3-5 років. Всі розрахунки та 
таблиці мають бути підтверджені 
аналітичними висновками 

9 Рекомендаційна 
частина 

17-20 Завданням даного розділу є обґрунтування в 
контексті теми дослідження конкретних
заходів, пропозицій, спрямованих на 
поліпшення фінансового стану 
підприємства. Цей розділ може містити 
дослідження бакалавра щодо ймовірних 
сценаріїв розвитку об’єкта дослідження. 
Доцільно використовувати найбільш 
ефективні математичні та дослідницькі 
методи, сучасні програми для їх реалізації на 
ПЕОМ. Розділ має містити узагальнення 
отриманих результатів бакалавра, 
спрямованих на досягнення розв’язання 
проблеми, тобто досягнення мети, 
сформульованої у вступі. Бакалавр повинен 
показати вплив проектних рішень на 
фінансові результати діяльності 
підприємства 

 
10 

Охорона праці та 
захист  
навколишнього 
середовища 

7-10 Загальна характеристика, обґрунтування та 
розрахунки заходів щодо умов праці, 
техніки безпеки,    пожежної 
профілактики та охорони 

  11 Висновки  2-3 У висновках в узагальненому тезовому 
вигляді, в логічній послідовності 
викладаються підсумки проведеної роботи. 
Відображаються лише ті висновки та 
пропозиції автора, які випливають із 
проведеного дослідження. У висновках має 
бути чітко відображене досягнення 
поставленої мети дослідження. 

  12 Перелік посилань 1-2 Бібліографічний опис джерел складають 
відповідно до чинних стандартів з 
бібліотечної та видавничої справи 
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13 Додатки 0-7 
 

До додатків відносять: використані форми 
фінансової звітності; великі за обсягом 
таблиці допоміжних цифрових даних; 
ілюстрації допоміжного характеру. 

14 Загальний обсяг 
пояснювальної 
записки (без 
додатків) 

55-65  

15 Графічна частина 
(якщо 
передбачена 
завданням) 

до 8 
одиниць 

Див.: Організація виконання випускних 
кваліфікаційних робіт у Національній 
металургійній академії України (видання 
четверте, доповнене, перероблене): Навч. 
посібник / В.П. Іващенко, 
А.М. Должанський, А.К. Тараканов та ін. –
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 91 с. 
(розділ 6) 

16 Електронна частина 
(якщо передбачена 
завданням) 

- Див.: Організація виконання випускних 
кваліфікаційних робіт у Національній 
металургійній академії України (видання 
четверте, доповнене, перероблене): Навч. 
посібник / В.П. Іващенко, 
А.М. Должанський, А.К. Тараканов та ін. –
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 91 с.  
(розділ 7)  

 

Під час виконання самої випускної кваліфікаційної роботи студентом 

самостійно здійснюються: аналіз наявного стану проблеми, узагальнення 

інформації,  визначення актуальних аспектів для покращень, удосконалення 

конкретних процесів, розробка актуальних наукових, технічних, 

технологічних, економічних, екологічних, соціальних, організаційних 

пропозицій, визначення ступеня їх корисності та впливу на суміжні 

сфери діяльності. 

Керівництво виконанням випускної кваліфікаційної роботи здійснює 

керівник, якого затверджено наказом по академії. 

Обов’язками керівника є: 

- розробка завдання на випускну кваліфікаційну роботу і переддипломну 

практику згідно з темою, що затверджена для кожного студента; 

- надання допомоги студентові при розробці календарного плану роботи 

на період дипломування; 

- консультації студента згідно з розкладом по розділах випускної 

кваліфікаційної роботи, які відносяться до випускової кафедри; 
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- формування у студента здібності та навичок відбору необхідної 

технічної і довідкової літератури, типових проектів й інших матеріалів за 

темою, що розробляється; 

- контроль і перевірка виконання випускної кваліфікаційної роботи 

згідно з календарним планом; 

- контроль самостійності виконання студентом випускної 

кваліфікаційної роботи та недопущення плагіату; 

- своєчасне визначення відставання студента від календарного плану 

дипломування, встановлення причин відставання і можливості виконання 

випускної кваліфікаційної роботи у термін, що визначений планом. 

Календарний план підготовки випускної кваліфікаційної роботи студент- 

дипломник складає за допомогою керівника на весь період дипломування. 

План затверджує завідувач випускової кафедри. У календарному плані 

визначаються терміни і черговість виконання всіх розділів випускної 

кваліфікаційної роботи, закінчення і захисту її в Екзаменаційній комісії (ЕК). 

Обов’язками консультантів окремих частин випускних кваліфікаційних 

робіт є: 

- визначення конкретного змісту відповідних розділів роботи за сферою, 

яка представлена керівником випускної кваліфікаційної роботи у завданні; 

- забезпечення регулярних консультацій дипломників; 

- контроль і своєчасне інформування випускової кафедри про можливе 

відставання студента у виконанні частин випускної кваліфікаційної роботи; 

- контроль виконання студентом відповідної частини випускної 

кваліфікаційної роботи згідно з правилами проектування, нормами ЄСКД і 

ЄСТД. 

Правильність і своєчасність виконання розділів випускної  

кваліфікаційної роботи керівник дипломного проектування перевіряє під час 

своїх консультацій. За рішенням випускової кафедри студенти можуть 

виконувати під час переддипломної практики окремі розділи пояснювальної 

записки випускної кваліфікаційної роботи. Такі розділи можуть враховуватись 

як  відповідний звіт. Ці вимоги включаються до програми переддипломної 

практики та до завдання на її проходження.  

Відповідальність за правильність прийнятих у випускній кваліфікаційній 

роботі технічних і організаційних рішень (пропозицій) і виконаних 

розрахунків покладається на студента.  
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4 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ІНСТРУКЦІЯ ПЕРЕВІРКИ ВИПУСКНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ПЛАГІАТ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Академічний процес передбачає виконання умов академічної 

доброчесності. Одним із її елементів є перевірка випускної кваліфікаційної 

роботи на плагіат. Плагіат –  навмисне чи усвідомлене оприлюднення 

(опублікування), повністю або частково, чужого твору (тексту або ідей) під 

іменем особи, яка не є автором цього твору, без належного оформлення 

посилань.  

Контроль за дотриманням академічної доброчесності претенденти освіти 

реалізують на основі онлайн-сервісів в мережі Інтернет та їх локалізації в 

програмному забезпеченні. Переважна більшість онлайн-сервісів доступна в 

пошуковій системі (наприклад, Google) за запитом «антиплагіат онлайн 

сервіси», скажімо, «https://progaonline.com/antiplagiat». Прикладами 

рекомендованих он-лайн сервісів перевірки на плагіат можуть бути такі: 

- StrikePlagiarism (http://Plagiat.pl/); - Advego Plagiatus (https://advego.com/plagia

tus/); - Copyscape (https://www.copyscape.com/);- Contentyoda (http://contentyoda.

com/). 

В НМетАУ для перевірки ознак плагіату рекомендовано використання 

он-лайн сервісу «AntiPlagiarism.net». Процес перевірки ознак плагіату на базі 

он-лайн сервісу охоплює такі етапи: налаштування, виявлення збігів, 

результат. 

Етап налаштування: у наведених он-лайн сервісах перевірка ознак 

плагіату реалізується у кількох режимах: веб-сторінка, текст тощо. Скажімо, 

для перевірки на плагіат фрагмента тексту введеного в буфер обміну 

необхідно в розділі «Режим» відмітити опцію «Перевірка тексту» і вставити 

скопійований уривок в поле для аналізу. В налаштуваннях «Перевірка 

унікальності» обирається глибокий або швидкий режим. Система також може 

надавати можливість перевіряти унікальність текстів з використанням 

спеціалізованих бібліотек: аналітики LEXPRO, дисертацій, авторефератів та 

інших розділів.  По закінченню налаштувань активується процес пошуку через 

клік по кнопці «Пошук плагіату» для отримання результату. 
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Етап виявлення збігів: в он-лайн сервісах моніторинг ознак плагіату 

здійснюється в автоматичному режимі відповідно до заданих налаштувань. 

Період обробки одного документу може тривати від 1-ї до 24-х годин 

безперервної роботи програмного забезпечення та комп’ютерного пристрою.  

Етап отримання результату: по закінченню етапу виявлення збігів 

видається підсумкова інформація про наявність ознак плагіату. Звіт системи 

містить перелік частин тексту, виділеними різними кольорами, відносно яких 

знайдені збіги (скажімо, червоним – два і більше джерела, включаючи цифри 

відсотку «плагіату» на ній). В звіті системи додатково можуть бути надані 

результати сервісів перевірки читабельності, водянистості, релевантності, 

переспаму, SEO-аналізу тексту (щільність ключових слів, частотність, стоп-

слова, водність, класична і академічна нудота, граматичні помилки), 

орфографії, онлайн-транслітерації; генератору URL. 

Перевірка  випускної кваліфікаційної роботи на наявність ознак плагіату 

у студентів спеціальності 051 «Економіка», що навчаються за освітньо-

професійною програмою «Міжнародна економіка» (бакалаврського, 

магістерського рівня вищої освіти, здійснюється відповідно Інструкції 

 НМетАУ «Щодо перевірки навчальних та кваліфікаційних робіт на наявність 

ознак плагіату».  

Схема перевірки завершеної випускної роботи передбачає наступні 

етапи: самоперевірка студентом, перевірка відповідальним, повторна перевірка 

відповідальним (у разі необхідності).  

Проведення самоперевірки студент засвідчує на титульному аркуші з 

позначенням програмного забезпечення, що використовувалося (скажімо, 

програма AntiPlagiarism.NET) або вільно доступних інтернет-сервісів.  

Відповідальний за перевірку (керівник роботи, нормоконтролер, гарант 

освітньої програми тощо) здійснює її окремо для кожної структурної складової 

випускної роботи та заповнює «Акт перевірки» (див. додатки М, Н, О). 

Результатом перевірки керівником роботи є відповідний висновок у відзиві на 

роботу. Прикладом може бути наступне: «В роботі Шевчука С. Г. відсутні ознаки 

академічного плагіату: усі проектні рішення приймались ним самостійно, на усі 

запозичені матеріали інших авторів наявні відповідні посилання». 

Необхідність повторної перевірки відповідальним виникає за умови 

незадовільного результату первинної перевірки та відповідної переробки 

студентом випускної роботи. Результат повторної перевірки фіксується у «Акті 
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повторної перевірки». При позитивному результаті Акт долучається до 

матеріалів випускної роботи. При негативному – обидна Акти (первинний і 

повторний) передаються завідувачу випускової кафедри для розгляду на 

засіданні кафедри і прийняття остаточного рішення щодо допуску роботи до 

захисту в ЕК. 

 

5 МІНІМАЛЬНІ НОРМАТИВИ ОРИГІНАЛЬНОСТІ ВИПУСКНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗА РОЗДІЛАМИ 

 

Групою забезпечення якості ОПП «Міжнародна економіка» підготовки 

бакалаврів рекомендовано дотримуватися наступних параметрів мінімально 

допустимого рівня «унікальності» * )  при оформленні акту на наявність 

академічного плагіату випускної кваліфікаційної роботи першого 

бакалаврського рівня вищої освіти. 

 

Таблиця 5.1 – Показники мінімально допустимого рівня «унікальності» 
випускної кваліфікаційної роботи (бакалаврський рівень вищої освіти) 

Назва структурного елементу 
(розділу) 

Мінімальний рівень *) 
унікальності, % 

Примітки щодо 
коректності запозичень 

Аналітична частина 35 

Наявні посилання /  
Частково відсутні 

посилання / 
Відсутні посилання 

Рекомендаційна частина 50 

Наявні посилання /  
Частково відсутні 

посилання / 
Відсутні посилання 

Охорона праці та захист 
навколишнього середовища 15 

Наявні посилання /  
Частково відсутні 

посилання / 
Відсутні посилання 

   

*) перевірка з використанням програми «AntiPlagiarism.NET» (версія 4.94.0.0) 
 

Групою забезпечення якості ОПП «Міжнародна економіка» підготовки 

магістрів рекомендовано дотримуватися наступних параметрів мінімально 

допустимого рівня «унікальності» * )  при оформленні акту на наявність 

академічного плагіату випускної кваліфікаційної роботи другого 

магістерського рівня вищої освіти. 
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Таблиця 5.2 – Показники мінімально допустимого рівня «унікальності» 

випускної кваліфікаційної роботи (магістерський рівень вищої освіти) 

Назва структурного елементу 
(розділу) 

Мінімальний рівень *) 
унікальності, % 

Примітки щодо 
коректності запозичень 

Дослідницька частина 50 Наявні посилання /  
Частково відсутні 

посилання / 
Відсутні посилання 

Аналітична частина 60 Наявні посилання /  
Частково відсутні 

посилання / 
Відсутні посилання 

Рекомендаційна частина 60 Наявні посилання /  
Частково відсутні 

посилання / 
Відсутні посилання 

   

*) перевірка з використанням програми «AntiPlagiarism.NET» (версія 4.94.0.0) 
 

6 ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

Під час перевірки випускної кваліфікаційної роботи керівник і 

консультанти оцінюють коректність посилань, відзначають чорнилом технічні 

і граматичні помилки, помилки у розрахунках та інші недоліки. Біля такої 

позначки ставиться підпис та дата. Виправлення студентом відзначених у 

пояснювальній записці і кресленнях помилок не допускається. Якщо викрито 

такі виправлення або некоректність посилань, питання про можливість  

допущення подібної випускної кваліфікаційної роботи до захисту вирішується 

на засіданні випускової кафедри. 

Після перевірки випускної кваліфікаційної роботи керівник підписує її і 

складає письмовий відгук. 

У відгуку необхідно вказати обсяг пояснювальної записки і графічної 

частини, відповідність їх завданню щодо всіх розділів роботи, стисло 

відобразити переваги і недоліки випускної кваліфікаційної роботи, 

оригінальність рішень, що прийняті, та можливе їх використання, якість 

оформлення пояснювальної записки і виконання графічної частини, загальну, 

спеціальну і виробничу підготовку автора роботи і ступінь самостійності її 

виконання. 

Загальна оцінка випускної кваліфікаційної роботи повинна бути 

проставлена за національною шкалою та шкалою ECTS. Не допускається 
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використовувати для оцінювання випускної кваліфікаційної роботи інші 

оцінки і формулювання. 

Відгук підписує керівник випускної кваліфікаційної роботи, вказується  

вчений ступінь і вчене звання керівника, дата складання відгуку, прізвище та 

ініціали керівника. 

В разі незадовільної оцінки всієї випускної кваліфікаційної роботи її 

керівник повинен повідомити про це завідувача випускової кафедри, який 

приймає рішення щодо можливості її захисту на засіданні ЕК. 

Після цього випускна кваліфікаційна робота надається 

відповідальному за нормоконтроль, який перевіряє: 

- відповідність теми випускної кваліфікаційної роботи наказу по 

академії, а її частин – затвердженому завданню; 

- правильність оформлення завдання на випускну кваліфікаційну роботу, 

наявність у завданні дати і номера наказу ректора, підписів керівника і 

консультантів з усіх частин, достовірність усіх підписів, дату затвердження 

завдання завідувачем кафедри, взаємну узгодженість усіх дат; 

- відповідність обсягу пояснювальної записки і графічної частини 

випускної кваліфікаційної роботи встановленим нормам; 

- правильність оформлення пояснювальної записки (дотримання вимог 

відповідних стандартів та наявного посібника); 

- правильність виконання основного напису на складових графічної 

частини; 

- правильність скорочень слів за ДСТУ 3582–97; 

- наявність і правильність посилань на джерела інформації; 

- відповідність форм відомості випускної кваліфікаційної роботи і 

специфікацій до складальних креслень формам, які встановлені стандартами, і 

дотримання правил їх заповнення. 

Усі зауваження відповідальний за нормоконтроль записує чорнилом на 

полях пояснювальної записки і на складових графічної частини. Під 

зауваженнями повинні бути дата і підпис. 

Після перевірки відповідальним за нормоконтроль завідувач кафедри у 

присутності студента переглядає пояснювальну записку і графічну частину 

випускної кваліфікаційної роботи. На підставі ознайомлення з ними і 

співбесіди з автором завідувач кафедри вирішує питання про допущення 

студента до захисту. 
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У разі виявлення у випускній кваліфікаційній роботі під час 

нормоконтролю і співбесіди із завідувачем кафедри завеликої кількості грубих 

порушень, відхилень від установлених норм і правил, а також – 

несамостійності виконання, робота не допускається до захисту. Питання про 

можливість переробки випускної кваліфікаційної роботи і допущення її до 

захисту у поточному навчальному році або перенесення захисту до наступного 

навчального року вирішується на засіданні випускової кафедри за участю 

керівника роботи, консультантів розділів, у яких були виявлені грубі 

порушення і відхилення, та студента – її автора. Протокол засідання кафедри 

подається для затвердження Першому проректору. 

До захисту випускних кваліфікаційних робіт допускаються студенти, які 

виконали в повному обсязі завдання на роботу. 

Не пізніше, ніж за три дні до початку роботи Екзаменаційної комісії (ЕК) 

студентом подаються: 

- пояснювальна записка, графічна та електронна частина (за наявності) – 

з усіма необхідними підписами; 

- довідка про підготовку студента-дипломника; 

- Подання Голові Екзаменаційної комісії; 

- відгук   керівника  випускної  кваліфікаційної роботи. 

Захист випускних кваліфікаційних робіт проводиться на засіданні ЕК. 

Для доповіді студентові надають не більше 15 хвилин, упродовж яких 

він повинен сформулювати мету і завдання роботи, шляхи вирішення 

поставлених завдань, викласти одержані результати, висновки та рекомендації. 

Після закінчення доповіді члени ЕК задають дипломнику запитання, що 

відносяться до теми роботи. 

Після відповідей на запитання зачитують відгук керівника (дипломник 

має право відповіді на його зауваження). 

Наприкінці кожного захисту оголошують дані про успішність студента 

за час навчання в академії та оцінки за частинами випускної кваліфікаційної 

роботи. Після цього на запитання голови ЕК дипломник має наголосити про 

відсутність (або наявність) у нього зауважень щодо ведення процедури 

захисту. В разі наявності зауважень, вони відображаються у протоколі захисту. 

Результати захисту випускної кваліфікаційної роботи визначають 

оцінками за національною шкалою та шкалою ECTS.  

Для формування оцінки у процесі захисту члени ЕК оцінюють: 
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- актуальність теми розробки та формулювання її мети; 

- ґрунтовність завдань розробки; 

- відповідність суті розробки завданням, що сформульовані; 

- обізнаність щодо інформаційних джерел та коректність посилань; 

- взаємну узгодженість  матеріалів основних розділів випускної 

кваліфікаційної роботи; 

- ґрунтовність та повноту висновків; 

- послідовність, зрозумілість викладання матеріалів у доповіді, 

обізнаність у фаховій термінології; 

- ґрунтовність та повноту відповідей на запитання за замістом роботи; 

- спроможність студента до встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

у сфері розробки та суміжних сферах; 

- якість підготовки студентом супровідної документації; 

- самостійність виконання роботи. 

Виявлені ознаки плагіату є підставою для загальної незадовільної 

оцінки. 

Таблиця 6.1 – Орієнтовні критерії при оцінюванні знань, умінь 

та  навичок студентів при захисті випускних кваліфікаційних робіт 

Чотирибальна 
шкала 

Шкала 
ECTS 

12-бальна 
шкала* Показники досягнень знань, умінь і навичок 

1 2 3 4 
A 12 – ясна та послідовна доповідь, відповіді на всі запитання 

обґрунтовані, неточності  не допускаються; 
– самостійно і впевнено визначаються в пояснювальній 
записці всі необхідні відомості; 
– зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи мають несуттєвий характер та 
присутні менше, ніж   на 2% сторінок пояснювальної 
записки 

Відмінно 

B 11 – ясна та послідовна доповідь, відповіді на  запитання 
обґрунтовані в рамках виконаного розрахунку, 
дослідження або аналізу роботи, відповіді не зовсім точні 
при поясненні використаних підходів та положень; 
– вільна орієнтованість в матеріалах записки, 
теоретичних положеннях, пов'язаних з методикою 
виконаного розрахунку, дослідження або аналізу, які 
відрізняються від положень інших аналогічних методик; 
– несуттєві зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи присутні менше, ніж на 2% сторінок 
пояснювальної записки 
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10 – ясна та послідовна доповідь, відповіді на запитання 
обґрунтовані в рамках виконаного розрахунку, 
дослідження або аналізу роботи, відповіді неповні, 
наприклад, при оцінці впливу на результати роботи 
можливих змін початкових даних; 
- вільна орієнтованість  в матеріалах записки; 
– суттєві зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи присутні на 3…5% сторінок 
пояснювальної записки 

9 – ясна та послідовна доповідь, відповіді на запитання 
обґрунтовані в рамках розрахунку, дослідження або 
аналізу роботи, відповіді невірні при оцінці можливості 
використання одержаних результатів в аналогічних 
умовах; 
- орієнтованість  в структурі записки, зауваження при 
виявленні в матеріалах записки логічної послідовності 
використаної методики розрахунків, досліджень або 
аналізу; 
– суттєві зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи присутні на 6…8% сторінок 
пояснювальної записки 

C 

8 – ясна та послідовна доповідь, вірність відповідей на 
запитання обмежується лише умовами, розглянутими 
при підготовці роботи; 
 - орієнтованість  в структурі записки, зауваження при 
виявленні в матеріалах записки логічної послідовності 
використаних джерел інформації з «Переліком 
посилань» за предметною сферою розробки; 
– суттєві зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи присутні на 9…12% сторінок 
пояснювальної  записки 

Добре 
  

D 7 – не дуже ясна та не дуже послідовна доповідь, відповіді 
на запитання суворо в рамках матеріалів роботи досить 
повні, але з неточностями; 
- орієнтованість  в структурі записки, зауваження при 
виявленні в матеріалах записки зв'язку висновків роботи 
з виконаним розрахунком, дослідженням або аналізом; 
– суттєві зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи присутні на 13…15% сторінок 
пояснювальної записки 

Задовільно E 6 
 
 
 
 
 
 
 

 

– не ясна та не дуже послідовна доповідь, відповіді 
на запитання суворо в рамках матеріалів роботи 
недостатньо обґрунтовані, з певними неточностями; 
– є деякі труднощі при спробі дати пояснення по записці, 
джерелам інформації, які підтверджують актуальність 
виконання роботи;  
– суттєві зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи присутні на 16…20% сторінок 
пояснювальної записки 
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5 

– не ясна та непослідовна доповідь, відповіді на 
запитання неповні, а висновки нелогічні; 
– є труднощі при спробі дати пояснення по записці, 
інформації, що підтверджує логічний зв'язок між 
окремими структурними частинами роботи;  
– суттєві зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи присутні на 21…25% сторінок 
пояснювальної записки 

4 – не ясна та непослідовна доповідь, у відповідях на 
запитання може пояснити лише частину пропозицій 
кваліфікаційної роботи; 
– є труднощі при спробі дати пояснення  понять та 
визначень в матеріалах записки; 
– суттєві зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи присутні на 26…30% сторінок 
пояснювальної записки  
 

3 – не ясна та непослідовна доповідь, робить спроби 
пояснення простих аспектів роботи за допомогою 
допоміжних питань викладачів, присутніх на захисті; 
– відсутня орієнтація за матеріалами записки; 
– суттєві зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи присутні на 31…40% сторінок 
пояснювальної записки 

FX 

2 – не ясна та непослідовна доповідь, на запитання за 
матеріалами кваліфікаційної роботи відповіді на рівні 
«так» чи «ні» і лише за допомогою присутніх; 
– відсутня орієнтація за матеріалами записки, щодо 
використаної методики розрахунків, досліджень або 
аналізу; 
– суттєві зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи присутні на 41…50% сторінок 
пояснювальної записки 

Незадовільно 

F 1 – не ясна та непослідовна доповідь, не може вірно 
відповісти ні на одне запитання за матеріалами 
кваліфікаційної роботи, яку представляє до ЕК; 
– відсутня орієнтація за матеріалами записки, 
використаною методикою розрахунків; 
– суттєві зауваження керівника та нормоконтролера з 
оформлення роботи присутні більш, ніж на 50% сторінок 
пояснювальної записки 
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ВСТУП 

1 ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА 
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діяльності підприємства 
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2.1 Загальна характеристика підприємства 
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використанням методичних підходів її оптимізації  
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3 Рекомендаційна частина 2018.12.01  

4 Оформлення висновків 2018.12.10  

5 Презентаційні матеріали 2018.12.20  

4 Оформлення пояснювальної записки 2018.12.25  

5 Подання випускної кваліфікаційної роботи до 
кафедри та попередній захист 

2018.12.30  

6 Захист випускної кваліфікаційної роботи в ЕК 2019.01.23  

    

 
Студент В.І. Ткачов 
                                                                                            ( підпис ) (прізвище та ініціали) 
 

 
Керівник роботи Ю.В. Луценко 
                                                                                           ( підпис ) (прізвище та ініціали)



 

ДОДАТОК  Г 
Приклад заповнення відомості випускної кваліфікаційної роботи 

 
ВІДОМІСТЬ           випускної роботи магістра  

(назва випускної кваліфікаційної роботи) 

№ 
ряд 
ка 

Фор 
мат 

Позначення Назва Кіл-ть 
аркушів 

№ 
екз. 

Прим. 

       

   Документація загальна    

       

   Заново розроблена    

       

1 А4 8.051.123456.ПЗ Пояснювальна записка 100 -  

       

   Застосована    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

     

     

Зм. Лис. № документу Підпис Дата 
8.051.123456.ВР 

Розроб. Ткачов В.І.   Літера Лист Листів 

Керівник Луценко Ю.В.   С  Т 1 2 

Консульт. Луценко Ю.В.   

Н.контр. Мазорчук В.Ф.   

Затв. Тарасевич В.М.   

 
Перспективні напрямки  

розвитку експортної 

діяльності підприємства  

(на прикладі конкретного 

підприємства) 

МОНУ 
НМетАУ 

Каф. МЕПЕУ 

Група ЕК902-13м 



 

ДОДАТОК  Д 

Приклад складання резюме на випускну кваліфікаційну роботу 

 

РЕЗЮМЕ 
 
 Пояснювальна записка до випускної  кваліфікаційної  роботи: 153 с., 11 рис., 

54 табл., 4 додатки, 91 джерело. 

 Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність  ПрАТ «ДМЗ». 

 Метою випускної роботи  є економічне обґрунтування  стратегії  оптимізації 

зовнішньоекономічної  діяльності  підприємства.  

 Методи дослідження – абстрактно-логічний і системно-структурний, економіко-

математичний, економіко-статистичний та матричного аналізу.  

 Проаналізовано техніко-економічні та фінансові показники роботи ПрАТ «ДМЗ», 

здійснено оцінку зовнішньоекономічної  діяльності підприємства. Визначено заходи 

реалізації стратегії оптимізації зовнішньоекономічної  діяльності  підприємства за 

рахунок впровадження інвестиційних проектів з реконструкції групи холодильників           

ПЦ № 5 та модернізації електроустаткування  ПЦ № 6. Виконано обґрунтування 

економічної ефективності впровадження запропонованих проектів та визначено їх вплив 

на показники виробничо-господарської діяльності досліджуваного підприємства. 

 Результати роботи можуть бути використані в умовах   ПрАТ «ДМЗ». 

 

 ПІДПРИЄМСТВО, АНАЛІЗ, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, 

СТРАТЕГІЯ  ОПТИМІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ, 

ІНВЕСТИЦІЇ, ФІНАНСУВАННЯ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ. 

 



 

ДОДАТОК  Е 

Приклади оформлення джерел інформації в «Переліку посилань» пояснювальної 

записки випускної кваліфікаційної роботи 

Книги 

Книга одного автора 

Величко О.Г. Плазмові процеси безкоксового виробництва заліза: Підручник / 
О.Г. Величко. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2005. – 256 с. 

Книга двох авторів 

Белов А.В. Финансы и кредит: учеб. / А.В. Белов, В.Н. Николаев. К.: Университет, 

2004. – 215 с. 

Книга трьох авторів 

Должанський А.М. Менеджмент якості та системи управління якістю: Навч. 

посібник / А.М. Должанський, Н.М. Очеретна, І.М. Ломов. – Дніпропетровськ: 

Видавництво «Свідлер А.Л.», 2011. – 450 с. 

Книга чотирьох авторів 

Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов: 

Учебник / В.А. Гладких, М.И. Гасик, А.М. Овчарук, Ю.С. Пройдак. – 

Днепропетровск: Системные технологии, 2009. – 736 с. 

або 

Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов: 

Учебник / В.А. Гладких [и др.]. – Днепропетровск: Системные технологии, 2009. – 

736 с. 

Книга п’яти авторів і більше 

Педагогічний практикум для викладача вищого технічногонавчального 

закладу: Навчальний посібник з грифом МОНУ /О.Г. Величко, В.П. Іващенко,        

О.Г. Ясев [та ін.]. –  Дніпропетровськ:  НМетАУ,  2009.  –  175 с. 

або 
Педагогічний практикум для викладача вищого технічного навчального закладу:  

Навчальний посібник з грифом МОНУ / О.Г. Величко, В.П. Іващенко, О.Г.Ясев,  

Л.М. КлімашевськийВ.Т. Британ, О.Ю. Потап, О.Д. Рожков. -  Д.: НМетАУ,   2009. –

 175 с. 

 
 
 
  



 

Словники 

Пінчук  С.Й. Фізичне матеріалознавство. Термінологічний російсько-українсько-

англійський словник / С.Й. Пінчук, С.І. Губенко – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-

VAL”, 2009. – 379 с. 

Перекладне видання 

Нойман Э. Происхождение и развитие сознания: пер. с англ. / Э. Нойман. – К.: 

Вакпер; М.: Реал-бук, 1998. – 462 с. 

Книги під заголовком 

Информационные технологии в маркетинге: учеб. / под ред. Г.А. Титаренко. – М. : 

ЮНИТИ, 2000. – 335 с. 

Багатотомні видання 

Документ в цілому 

Грушевский М.С. История украинского казачества: в 2 т. / М.С. Грушевский.- К. : 

Либідь, 1993. 

Окремий том багатотомного видання 

Юхвец И.А. Волочильное производство: в 2 ч. Ч.2. Производство проволоки 
/А.И. Юхвец. – М.: АСТ, 2002. - 503 с. 

Статті з журналів 

Tarakanov A.K. Erfahrungen bei der Entwicklung und Einfuhrung automatischer Systeme 

fur die Steuerung des Hochofenprozesses / A.K. Tarakanov // Technische Informationen 

EKO Stahl. – 1990. – № 3-4. – S. 30–32. 

Таран Ю.Н. Чугун с шаровидным графитом (50-летний путь развития производства) 

/ Ю.Н. Таран, А.В. Черновол // Металл и литье Украины. – 1996. 

– № 6. – С. 6–13. 

Триботехнические свойства высокохромистых сплавов в литом и 

термообработанном состоянии / М.В. Киндрачук, В.З. Куцова, М.А. Ковзель, 

А.В. Гребенева, А.П. Данилов, Ю.Л. Хлeвина // Проблеми трибології . – 2012. – №2. 

– С. 58–63. 

або 

Триботехнические свойства высокохромистых сплавов в литом и 

термообработанном состоянии / М.В. Киндрачук, В.З. Куцова, М.А. Ковзель [и 

др.] // Проблеми трибології. – 2012. – №2. – С. 58–63.



 

або 

Триботехнические свойства высокохромистых сплавов в литом и 

термообработанном состоянии / М.В. Киндрачук [и др.] //  Проблеми  трибології . – 

2012. – №2. – С. 58–63. 

Збірники наукових праць 

Обчислювальна    і    прикладна    математика:    зб.    наук.    пр./    Ред кол.:  

А.Л. Мирослава [та ін.]. – Львів: АЯТЛ, 2012. – 88 с. 

Звіт про виконання плану науково-дослідних робіт за 2013 рік: Зб. наук. пр. /Укр. 
Акад. інж. наук, Дніпропетр. відд. – Дніпропетровськ: ДВ УАІН, 2013. – 83 с. 
Тези конференцій 

Білий Я.І. Про можливість збереження  білизни беззборних емалевих покриттів при 

збільшенні кількості лужних оксидів в їх складі/ Я.І. Білий, Н.О. Мінакова // 

І Всеукр. наук.-практ. конфер.: Тези допов. І Всеукр. наук.-практ. конфер. студ., 

аспір. та молод. вчених НТУУ „КПІ”, ХТФ / Нац. техн. унів. Укр. «Київ. політехн. 

унів». – К., 2006. – С. 87-89. 

Петльований, Є.О. Особливості деформування дроту з поперечними дефектами/ 

Є.О. Петльований// Молода академія 2011: тези допов. Всеукр. конф. 

(Дніпропетровськ, 3-4 травня 2011 р.). – Дніпропетровськ, 2011. – С. 270 -271. 

Матеріали конференцій 

Збірник тез 

Морфология карбидных включений в быстрорежущих сталях, полученных в 

результате  комплексной   химико-термической   обработки/  С.И.  Губенко, 

А.В. Мовчан, А.П. Бачурин, Е.А.Черноиваненко // Зб. Тез ХІІІ Міжнародної 

науково-технічної конф., «Неметалеві вкраплення і гази в ливарних сплавах», 9–12 

жовтня 2012 р., м. Запоріжжя. – 2012. –– С. 23–24. 

Тези доповіді 

Козюк Н.І. Інтеграція бібліотечно-інформаційних ресурсів технічних бібліотек 

України / Н.І. Козюк // Наукові бібліотеки: пріоритети розвитку і перспективи : 

матеріали наук.-практ. конф., 8–9 листопада 2005 р., м. Київ. – К. : [б. в.], 2005. 

– С. 98–101. 

Дисертації 
Фрицков И.О. Координационные соединения переходных металлов при 

моделировании активных центров металлоферментов: дисс. … докт. хим. наук: 

02.00.01: защищена 21.09.12: утв. 03.03.13 / Фрицков Игорь Олегович. – К., 2012. – 

342 с. 



 

Антропольский, А.Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков: 

дис... канд. филол. наук /А. Б. Антропольский. – М., 1999. – 404 с. 

Автореферати дисертацій 

Комаров, К.С. Диференційовано-комплексний підхід до ціноутворення та 

доходності металургійних підприємств України в  умовах  ринку:  автореф.  дис. … 

канд. екон. наук: 08.10.01 / Комаров Костянтин Сергійович; Харківська держ. акад. 

міського господарства. – Харків, 2004. – 18 с. 

Звіти про НДР 

Розробка теоретичних основ синтезу і аналізу азот- і сірковмісних гетероциклів з 

метою одержання нових біологічно-активних сполук. В 6 т. Т.3. Газофазний синтез 

 амінів   на синтетичних   металосилікатах:   звіт  про  НДР (заключ.): № 06030890 / 

Укр. держ. хім.-технол. ун-т; кер. Маркін В.І. ; виконав.: Білова В.В. [та ін.]. – 

Дніпропетровськ, 2012.–57с. - № ДР 0103U001186. – Інв. № 0206U000369. 

Депоновані наукові праці 

Тріщ Б.О. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній  пластині з 

отвором / Б.О. Тріщ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 14 с. – Деп. в ДНТБ 

України 11.12.11, № 239. 

Методичні вказівки 

Методичні вказівки (один і більше авторів) 

Єрмакова О.С. Розгляд вимог до якості продукції: метод. вказівки для виконання 

завдань з дисципліни «Стандартизація» [для студ. 4 курсу денної форми навч.] / 

О.С. Єрмакова; Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ: 

НМетАУ, 2008. – 45 с. 

Жадан А.О. Проектування організації технічного контролю якості: метод. посібн. з 

дисципліни «Технологія технічного контролю» / А.О. Жадан [та ін.]; Національна 

металургійна академія України. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 122 с. 

Методичні вказівки (під загальною назвою, без авторів) 

Програма та плани семінарських занять з дисципліни «Інноваційна діяльність»: 

метод. вказівки для студ. 4 курсу. / Укладач О.М. Кукушкін; Національна 

металургійна академія України. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 19 с. 

Електроні ресурси 

Віддалений доступ 
Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання: Наказ від 

30.09.2004 р. за № 768/431/547 [Електронний ресурс] // Офіц. вісн. України. – 2004. 

– №42. – Режим доступу: http://qdo.kiev.ua/files/db.php. 



 

Jones, J. L. Congenital toxoplasmosis: a review (Electronic resource)/ J. L. Jones, 
А. Lopez, M. Wilson // Obstet Gynecol Surv. – 2001. – P. 256–296. – Mode of  access: 
http://web.ebscohost.com/ehost/selectdb?vid=1&hid 
Стаття з електронного фахового видання 

Бичков В.А. Сучасна структура автоматизованої системи статистичної інформації 

про діяльність і розвиток вишу [Електронний ресурс] / В.А. Бичков, В.В. Гопон, 

М.Л. Лескач // Інформаційні технології і засоби навчання. – Електрон. журн. –

 2011. – № 5. – С. 40. – Режим доступу: http: www/nbuv.gov.ua/e-

journals/ITZN/em/html – Заголовок з екрана. 

Локальний доступ 

Лучкина М.М. Информация в пространстве Интернета [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие  /  М.М.  Лучкина,  И.У.  Фомичева. – Электрон. дан. – М.: Изд–во Моск. 

ун–та, 2005. – 87с.– Режим доступа: http://www.iourn.msu.ru/downloads/smi– 

internet.pdf. 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: интеракт. учеб. – Электрон. дан. и 

прогр. – СПб. : Питер Ком, 1997. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – Систем. 

требования: ПК от 486 DX 66 МГц; RAM 1616 Мб; Windows 95; зв. плата. – Загл. с 

этикетки диска. 

Стандарти 

ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення. – На заміну ДСТУ 

1.0-93 ; надано чинності 2003-07-01. – К. : Держпоживстандарт України, 2003. – 9 с. 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования – Введ. 2002–01–01. –

 М.: Изд-во стандартов, 2001.– 27 с. 

Патенти 

Пат. 38129 Україна, МПК7 G06F17/17, G06F17/18. Пристрій для визначення 

екстремумів сигналу/ Хандецький В.С. (Україна); заявник та патентовласник 

Всеукр. наук.-дослідн. ін-т зв’язку. – № 2000063133; Заявл. 01.06.01; Опубл. 

15.04.04, Бюл. № 4. – 3с.: ил. 

Пат. 4814399 США, МПК4 С08G73/18. Sulfoalkylatyon of polybenzimidazole/ Somsone 

M. J., Gupta B. D., Stackman R. W. (США) – № 772710998; заявл. 24.07.87; опубл. 

21.03.89, Бюл. № 19. – 3 с. 

 
 



 

Авторські свідоцтва 

А.с. 1011529 СССР, МКИ3 C01G25/02. Способ получения гидратированного 

диоксида циркония/ Ю.М. Полежаев, Ю.С. Торопов (СССР). - № 3349042/ 23- 26; 

заявл. 22.10.01; опубл. 24.12.83, Бюл. № 11.– 2 с. 

Заявка на винахід 

Заявка 19853805 Німеччина, МПК7 С09J7/00. Electrisch leitfähige, thermoplastische 

und hitzeaktivierbare klebstjofflie [Text] / Beiersdorf A. G., Pfalf Ponald (Німеччина) - 

№ 198538057; заявл. 21.11.98 ; опубл. 25.02.00, Бюл. №7. 

Примітка: у разі необхідності слід користуватись рекомендаціями ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання". 

 



 

ДОДАТОК  Ж 
Приклад оформлення довідки про підготовку студента-дипломника 

 
Міністерство освіти і науки України  

Національна металургійна академія України 

 

Д О В І Д К А 

про підготовку студента-дипломника  
Факультет  економіки і менеджменту 

Напрям підготовки/Спеціальність  8.051 –Економіка . 
(шифр, назва) 

Кафедра  міжнародної економіки, політичної економії та управління 

Назва випускної кваліфікаційної роботи: випускна кваліфікаційна робота магістра 

Тема   випускної   кваліфікаційної роботи: Перспективні напрямки  розвитку експортної 
діяльності підприємства  (на прикладі конкретного підприємства) 

 . 
Прізвище ім’я та по батькові   Ткачов Володимир Іванович . 

Керівник проекту (роботи) Луценко Ю.В. . 
 
 

Оцінки по розділах роботи 
 

№ 

з.п. 

Найменування розділу 

проекту (роботи) 
Консультант 

Оцінка по 

розділу 
Дата 

Підпис 

консультанта 
Примітка 

 Дослідницька частина Луценко Ю.В. 9 (добре) 2019.01.04   

 Аналітична частина Луценко Ю.В. 9 (добре) 2019.01.04   

 Рекомендаційна 
частина 

Луценко Ю.В. 9 (добре) 2019.01.04   

       

       

       

       

       

       
 

Завідувач кафедри     В.М. Тарасевич 
(підпис) (прізвище, ініціали) 
 

 
“ 17 ”  с і ч н я  2019 

 
 
 



 

 
ДОДАТОК З 

Приклад оформлення подання голові ДЕК 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
29 березня 2012 року № 384 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 

від 05 червня 2013 року № 683) 
Форма № Н-8.01 

 
 

Національна металургійна академія України 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

ПОДАННЯ 
ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ЩОДО ЗАХИСТУ   
(вид випускної кваліфікаційної роботи) 

Направляється ст. групи ЕК902-13м Ткачов В.І. до захисту випускної кваліфікаційної 
(шифр групи) (прізвище та ініціали) 

роботи  магістра  

(ступінь вищої освіти) 

за освітньо-професійною програмою Міжнародна економіка 

за напрямом підготовки  . 
спеціальності 8.051–Економіка  

(шифр і назва спеціальності, напряму) 

на тему: Перспективні напрямки  розвитку експортної діяльності підприємства  (на прикладі 
конкретного підприємства) . 

(назва теми) 
 

Випускна кваліфікаційна робота додається 

 
Декан факультету    

(підпис) 
 
 

Довідка про успішність 
Студент групи ЕК902-13м Ткачов В.І. . за період навчання на факультеті 
(шифр групи) (прізвище та ініціали студента) 

  заочному з 2017 р. до 2019 р. 
повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким 
розподілом оцінок за: 
національною шкалою: відмінно 40 %, добре 30 %, задовільно 30 %; 
шкалою ESTS: А 10 %; В 30 %; С 30 %; D 20 %; Е 10 %. 
 

Секретар факультету   Г.Л. Юрко . 
(підпис) (прізвище та ініціали)



 

Висновок 
керівника випускної кваліфікаційної роботи  магістра 

                                  (ступінь вищої освіти) 
Студент(ка)  Ткачов  Володимир  Іванович виконав випускну кваліфікаційну роботу 
магістра згідно із завданням і може бути допущений до її захисту у відкритому засіданні ЕК. . 
 
 
 
 
 
 

Керівник проекту (роботи)  Луценко Ю.В.  
(підпис) 

 

“17” січня 2019 року 
 
 
 
 

 
Висновок 

кафедри про випускну кваліфікаційну роботу магістра 
                                                                                                      (ступінь вищої освіти) 

 
Випускну кваліфікаційну роботу магістра розглянуто. Студент(ка) Ткачов В.І. 
 
 
допускається до її захисту в Екзаменаційній комісії. 

(прізвище та ініціали)

 

Завідувач кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління . 
(назва) 

 

  В.М. Тарасевич . 
 

(підпис) (прізвище та ініціали) 
 

“17” січня 2019 року



 

ДОДАТОК  К 

 

ТЕМАТИКА  ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051  – «ЕКОНОМІКА» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» 

(МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ) 

1. Аналіз змісту, особливостей та перспектив еволюції сучасної 

міжнародної економіки: теоретичний та практичний аспекти. 

2. Перспективи  економічного  розвитку національної економіки України 

в умовах глобалізації. 

3. Стратегічні пріоритети європейської інтеграції України. 

4.  Аналіз та вдосконалення зовнішньоторговельної політики України. 

5.  Світовий досвід регулювання міграційних процесів  та  можливості 

його використання в Україні. 

6. Світові фінансові центри та їх роль у розвитку міжнародної економіки. 

7. Стратегія підвищення конкурентоспроможності України на світовому 

ринку  металопродукції. 

8. Аналіз стратегічних завдань підприємства та оптимізація системи 

управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

9. Аналіз та удосконалення системи управління підприємства з 

іноземними інвестиціями. 

10. Моделі конкурентоспроможності національних економік та їх 

модифікація для умов національної  економіки України. 

11. Удосконалення стратегії залучення іноземних інвестицій (на 

прикладі підприємства або регіону). 

12. Можливості страхування валютних ризиків в Україні. 

13. Обґрунтування напрямків розширення асортименту (на прикладі 

підприємства,  що веде зовнішньоекономічну діяльність). 

14. Обґрунтування стратегії виходу підприємства на нові закордонні 

ринки. 

15. Формування кадрової політики підприємства, що веде 

зовнішньоекономічну діяльність. 

16. Дослідження методів розробки та удосконалення внутрішньої 

нормативної документації підприємства з іноземними інвестиціями. 



 

17. Дослідження специфіки та удосконалення принципів ведення 

комерційних переговорів з іноземним партнером. 

18. Напрямки удосконалення системи оцінки та винагородження 

персоналу (на прикладі підприємства, що веде зовнішньоекономічну 

діяльність). 

19. Розробка стратегії управління вартістю підприємства з іноземними 

інвестиціями. 

20. Аналіз діяльності ТНК в глобальній економіці та їх впливу на 

національну економіку України. 

21. Стратегія підвищення конкурентоспроможності продукції 

підприємства на зовнішньому ринку. 

22. Організація контролю ефективності міжнародної економічної 

діяльності підприємства. 

23. Оптимізація міжнародної діяльності комерційного банку. 

24. Використання інформаційних технологій в зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства. 

25. Планування діяльності українських металургійних підприємств на 

ринках Європейського Союзу в умовах нетарифних обмежень (на прикладі 

конкретного підприємства). 

26. Стратегія конкурентної боротьби виробників металургійної продукції 

на ринках Східної Азії (на прикладі конкретного підприємства). 

27. Перспективні напрямки  розвитку експортної діяльності підприємств  

ВПК України (на прикладі конкретного підприємства). 

28. Організація взаємодії вітчизняних та іноземних підприємств на 

ринках страхових послуг (на прикладі конкретного підприємства). 

29. Конкурентні переваги підприємств машинобудівної галузі України 

на світових ринках (на прикладі конкретного підприємства). 

30. Дослідження напрямів та перспектив розвитку міжнародного 

медичного туризму в Україні. 

31. Організація вітчизняного ділінгу імпортних автомобілів в умовах 

національної тарифної політики (на прикладі конкретного підприємства). 

32. Обґрунтування експортного орієнтування виробників 

сільськогосподарської продукції в умовах державного стимулювання. 



 

33. Планування діяльності із залучення іноземних інвестицій в 

телекомунікаційний сектор української економіки (на прикладі конкретного 

підприємства). 

34. Організація міжнародного науково-технічного співробітництва в 

металургійній галузі (на прикладі конкретного підприємства). 

35. Вибір ефективної  стратегії участі підприємства у процесах 

міжнародної міграції капіталу. 

36. Обґрунтування перспективних  напрямків розвитку валютно-

фінансової діяльності підприємства. 

37. Економіко-правові проблеми зовнішньої трудової міграції в Україні. 

38. Методичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

39. Розробка конкурентної стратегії  суб’єкту ЗЕД як чинник його 

сталого розвитку на прикладі підприємства. 

40. Розробка стратегії підвищення ефективності виробництва з 

урахуванням ЗЕД підприємства. 

41. Обґрунтування напрямів розширення асортименту (на прикладі ПАТ 

«Дніпровський агрегатний завод»). 

42. Розширення асортименту продукції як чинник підвищення 

конкурентоспроможності металургійних підприємств на міжнародних ринках. 

43. Обґрунтування напрямів вдосконалення зовнішньоторговельної 

діяльності підприємства. 

44. Обґрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності 

металопрокату українських підприємств на світовому ринку. 

45. Динаміка та структура міжнародної торгівлі у світовій економіці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТОК  Л 

 

ТЕМАТИКА  ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051  – «ЕКОНОМІКА»  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»  

(БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ) 

 

1. Трансформація  національної економіки України  в контексті 

глобалізації. 

2.  Адаптація підприємства до умов конкуренції на зовнішньому ринку. 

3. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства на 

зовнішньому ринку. 

4. Державне регулювання зовнішньоекономічної активності (на 

прикладі підприємства). 

5. Удосконалення цінової політики підприємства на зовнішньому ринку. 

6. Обґрунтування напрямків підвищення ефективності збутової 

діяльності підприємства, орієнованого на зовнішні ринки. 

7. Розробка міжнародного маркетингового плану підприємства. 

8. Особливості експортоорієнтованої діяльності підприємства. 

9. Резерви розширення експортного потенціалу металургійного 

підприємства. 

10. Екологічна політика держави в умовах глобалізації. 

11. Обґрунтування перспективних напрямків розвитку 

зовнішньоторговельної діяльності  підприємства.  

12. Визначення пріоритетів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства на світовому ринку. 

13. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому 

ринку за рахунок впровадження інновацій. 

14. Пошук шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства на ринках далекого зарубіжжя. 

15. Соціальні аспекти глобалізації. 

16. Інтелектуальна власність та її роль у глобальній економіці. 

17. Світовий досвід регулювання міграційних процесів  та  можливості 

його використання в Україні. 



 

18. Світовий досвід реалізації стратегії імпортозаміщення та можливості 

її використання в Україні. 

19. Україна і СОТ: стан та перспективи співробітництва. 

20. Моделювання та прогнозування валютних криз. 

21. Режими валютного курсу та  їх стійкість: порівняльний аналіз 

країн ЄС. 

22. Аналіз світової фінансової кризи:  класифікація, причини та наслідки. 

23. Аналіз ефективності валютного ринку: теоретичний та 

практичний аспекти. 

24. Світові фінансові центри та їх роль у розвитку міжнародної 

економіки. 

25. Трансформація  національної економіки України  в контексті 

глобалізації. 

 



 

ДОДАТОК  М 

Зразок оформлення акту на наявність академічного плагіату випускної 

кваліфікаційної роботи 

АКТ 
перевірки на наявність академічного плагіату випускної кваліфікаційної 

роботи бакалавра 
       (рівень вищої освіти) 

зі спеціальності 051  – економіка, ОПП – міжнародна економіка 
     (шифр та назва спеціальності) 

на тему: Визначення пріоритетів підвищення конкурентоспроможності  
      (Тема випускної кваліфікаційної роботи) 

підприємства на світовому ринку                                                                      
студента групи  _      ЕК02-14       _  _ Франчука  Івана Станіславовича_ 
    (шифр академічної групи)                (Прізвище Ім'я По батькові) 

 
Керівник роботи:          проф.              _  Вернадський І.П.  _ 
  (посада)        (Прізвище І.П.) 

Результати перевірки роботи на унікальність*) 

 

Назва 
структурного 

елементу (розділу) 

Обсяг 
рукопису, 

стор. 

Обсяг, який 
перевірено на 
унікальність, 

стор. 

Показник 
унікальності,  

% 

Примітки 
щодо 

коректності 
запозичень 

Аналітична  

частина 

25 25 45 Наявні 
посилання 

Рекомендаційна 

частина 

25 25 58 Наявні 
посилання 

Охорона праці та 
захист 
навколишнього 
середовища 

15 15 27 Наявні 
посилання 

     

*) перевірка з використанням програми «AntiPlagiarism.NET» (версія 4.94.0.0) 
Висновок: 1) Рівень унікальності випускної   кваліфікаційної 
роботи     Франчука І.С.     __________________________________    
   (Прізвище І.П. автора) 

       відповідає          чинним вимогам 
(відповідає, не відповідає)  

2) Наявні в роботі текстові запозичення з робіт інших авторів мають відповідні 
посилання. 
 
Відповідальний за перевірку на плагіат:      доц. Левицький М.В.                        
        (посада)   (Прізвище І.П.)     (підпис) 

Студент __________________     Дата проведення перевірки                            . 
     (підпис) 



 

ДОДАТОК  Н 

Зразок оформлення акту на наявність академічного плагіату випускної 
кваліфікаційної роботи 

АКТ 
перевірки на наявність академічного плагіату випускної кваліфікаційної 

роботи магістра 
       (рівень вищої освіти) 

зі спеціальності 051  – економіка, ОПП – міжнародна економіка 
     (шифр та назва спеціальності) 

на тему: Удосконалення політики залучення прямих іноземних інвестицій 
(на прикладі регіону – Дніпропетровської області)                                           
      (Тема випускної кваліфікаційної роботи) 

 ___________________________________________________________________  
 студента групи  _      ЕК02-14       _  _ Шевчука Станіслава Григоровича_ 
     (шифр академічної групи)                (Прізвище Ім'я По батькові) 

 
Керівник роботи:          проф.              _  Вернадський І.П.  _ 

      (посада)    (Прізвище І.П.) 

 

Результати перевірки роботи на унікальність*) 

 

Назва 
структурного 

елементу 
(розділу) 

Обсяг 
рукопису, 

стор. 

Обсяг, який 
перевірено на 
унікальність, 

стор. 

Показник 
унікальності, 

% 

Примітки 
щодо 

коректності 
запозичень 

Дослідницька 
частина 

25 25 64 Наявні 
посилання 

Аналітична 
частина 

25 25 76 Наявні 
посилання 

Рекомендаційна 
частина 

15 15 83 Наявні 
посилання 

     

*) перевірка з використанням програми «AntiPlagiarism.NET» (версія 4.94.0.0) 
 
Висновок: 1) Рівень унікальності випускної   кваліфікаційної роботи 
   Шевчука  С.Г.     _________________________________________________    

   (Прізвище І.П. автора) 

       відповідає          чинним вимогам 
(відповідає, не відповідає)  

2) Наявні в роботі текстові запозичення з робіт інших авторів мають відповідні 
посилання. 
 
Відповідальний за перевірку на плагіат:      доц. Левицький М.В.                         
         (посада)   (Прізвище І.П.)     (підпис) 

Студент __________________     Дата проведення перевірки                            
                (підпис) 



 

ДОДАТОК  О 

Бланк акту на наявність академічного плагіату випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра 

АКТ 
перевірки на наявність академічного плагіату випускної кваліфікаційної 

роботи ______________ 
        (рівень вищої освіти) 

зі спеціальності                                                                                                            
     (шифр та назва спеціальності) 

на тему:                                                                                                                        
                                                                                                                                       
      (Тема випускної кваліфікаційної роботи) 

                                                                                                                                       
 студента групи                                                                                                            
     (шифр академічної групи)                (Прізвище Ім'я По батькові) 

 
Керівник роботи:                                                                   

     (посада)    (Прізвище І.П.) 
 

Результати перевірки роботи на унікальність*) 

Назва 
структурного 

елементу (розділу) 

Обсяг 
рукопису, 

стор. 

Обсяг, який 
перевірено на 
унікальність, 

стор. 

Показник 
унікальності, 

% 

Примітки 
щодо 

коректності 
запозичень 

Аналітична  
частина 

    

Рекомендаційна 
частина 

    

Охорона праці та 
захист 
навколишнього 
середовища 

    

     

*) перевірка з використанням програми «AntiPlagiarism.NET» (версія 4.94.0.0) 
 
Висновок: 1) Рівень унікальності випускної кваліфікаційної роботи 
                                                                                                                                       

   (Прізвище І.П. автора) 

                                     чинним вимогам 
(відповідає, не відповідає)  

2) Наявні в роботі текстові запозичення з робіт інших авторів мають відповідні 
посилання. 
 

Відповідальний за перевірку на плагіат:                                                                   
         (посада)   (Прізвище І.П.)     (підпис) 

Студент ______________     Дата проведення перевірки ___________________ 
                (підпис) 



 

ДОДАТОК  П 

Бланк акту на наявність академічного плагіату випускної кваліфікаційної 
роботи магістра 

АКТ 
перевірки на наявність академічного плагіату випускної кваліфікаційної 

роботи ______________ 
        (рівень вищої освіти) 

зі спеціальності                                                                                                            
     (шифр та назва спеціальності) 

на тему:                                                                                                                        
                                                                                                                                       
      (Тема випускної кваліфікаційної роботи) 

                                                                                                                                       
 студента групи                                                                                                            
     (шифр академічної групи)                (Прізвище Ім'я По батькові) 

 
Керівник роботи:                                                                   

     (посада)    (Прізвище І.П.) 

 

Результати перевірки роботи на унікальність*) 

 

Назва 
структурного 

елементу 
(розділу) 

Обсяг 
рукопису, 

стор. 

Обсяг, який 
перевірено на 
унікальність, 

стор. 

Показник 
унікальності, 

% 

Примітки 
щодо 

коректності 
запозичень 

Дослідницька 
частина 

    

Аналітична 
частина 

    

Рекомендаційна 
частина 

    

     

*) перевірка з використанням програми «AntiPlagiarism.NET» (версія 4.94.0.0) 
 
Висновок: 1) Рівень унікальності випускної   кваліфікаційної роботи 
                                                                                                                                       

   (Прізвище І.П. автора) 

                                     чинним вимогам 
(відповідає, не відповідає)  

2) Наявні в роботі текстові запозичення з робіт інших авторів мають відповідні 
посилання. 
 
Відповідальний за перевірку на плагіат:                                                                   
         (посада)   (Прізвище І.П.)     (підпис) 

Студент ______________     Дата проведення перевірки ___________________ 
                (підпис) 

 


