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Вступ 

 

Одним із видів підсумкового контролю набуття фахових 

компетенцій випускників спеціальності 073 «Менеджмент» є 

захист кваліфікаційної роботи.  

Випускна кваліфікаційна робота завершує спеціальну 

підготовку менеджера, дає можливість узагальнити та 

поглибити його науково-теоретичні та практичні знання, сприяє 

розвитку творчих здібностей молодого фахівця. З одного боку, 

вона має узагальнюючий характер, являючи собою своєрідний 

результат підготовки студента, з іншого - є конкретним 

дослідженням на певну академічну чи реальну тему, у створенні 

якої може бути зацікавлена та чи інша організація, 

адміністративно-територіальна одиниця, галузь економіки 

країни та ін. 

Виконанню випускної кваліфікаційної роботи передує 

науково-дослідна робота, що проводиться студентом під час 

навчання, його курсові роботи та проєкти з фахових дисциплін, 

практична діяльність у період практик. 

Випускна кваліфікаційна робота являє собою самостійне 

наукове дослідження, в якому поєднуються теоретичні знання та 

практичні навички студента за обраним напрямом підготовки. 

Висновки та рекомендації за результатами проведеного 

дослідження мають бути економічно обґрунтовані та мати 

практичну значущість. Рівень виконання та результат захисту 

випускної кваліфікаційної роботи є підставою для прийняття 

Державною екзаменаційною комісією рішення про присвоєння 

випускнику ступеня бакалавра. 

Виконання кваліфікаційної роботи дозволить сформувати 

наступні компетенції: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово;  

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність  визначати  та  описувати  характеристики 

організації; 



5 

 

 здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища; 

 здатність визначати перспективи розвитку організації; 

 здатність  обирати  та  використовувати  сучасний 

інструментарій менеджменту; 

 здатність  працювати  в  команді  та  налагоджувати 

міжособистісну  взаємодію  при  вирішенні  професійних 

завдань; 

 здатність  аналізувати  й  структурувати  проблеми 

організації, формувати обґрунтовані рішення. 

Очікувані програмні результати:  

 демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства; 

 демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування управлінських рішень; 

 виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень; 

 виявляти навички організаційного проектування; 

 застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації; 

 демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації; 

 оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації; 

 демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним. 
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1. Мета, завдання та вимоги до кваліфікаційної роботи 

(проєкту) 

 

Кваліфікаційна робота (проєкт) покликана виявити здатність 

студента з урахуванням отриманих знань самостійно 

вирішувати конкретні практичні завдання. 

Головною метою підсумкової кваліфікаційної роботи є 

встановлення рівня підготовки випускника-менеджера до 

виконання професійних завдань та відповідності його 

підготовки вимогам освітньої програми.  

Виконання студентом кваліфікаційної роботи переслідує 

наступні цілі: 

- поглиблення, закріплення та систематизація теоретичних та 

практичних знань за обраною спеціальністю, а також уміння 

застосовувати їх для вирішення конкретних практичних завдань 

менеджменту; 

- розвиток навичок проведення самостійного аналізу та 

оволодіння методикою дослідження при вирішенні певних 

проблем та питань; 

- виявлення ступеня підготовленості випускників для 

самостійної роботи з обраної спеціальності. 

Відповідно до поставлених цілей студент у процесі 

виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра повинен 

вирішити наступні завдання: 

1. Обґрунтувати актуальність обраної теми, її цінність, 

теоретичну та практичну значимість.   

2. Описати методологічну базу дослідження; визначити цілі 

та завдання дослідження.  

3. Вивчити теоретичні положення, нормативно-правові акти, 

статистичні матеріали, довідкову та наукову літературу, 

результати аналітичних досліджень  на обрану тему. 

4. Вивчити матеріально-технічні та соціально-економічні 

умови операційної діяльності та характер їх впливу на зміни 

показників роботи та управлінської ситуації конкретного 

підприємства. 

5. Зібрати необхідний статистичний матеріал для аналізу 

зовнішнього оточення організації. 



7 

 

6. Викласти свою точку зору з дискусійних питань, що 

належать до теми. 

7. Провести аналіз зібраних даних, використовуючи 

відповідні методи обробки та аналізу інформації. 

8. Зробити висновки та розробити рекомендації на основі 

проведеного аналізу щодо підвищення ефективності роботи 

підприємства. 

9. Здійснити розрахунок економічної ефективності 

запропонованих заходів. 

10. Оформити дипломну роботу відповідно до нормативних 

вимог. 

11. Підготуватись до захисту кваліфікаційної роботи перед 

членами ДЕК. 

Кваліфікаційна робота виконується на основі поглибленого 

вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, 

передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів 

власних досліджень реального об'єкта з метою вирішення 

визначених наукових та прикладних завдань у сфері майбутньої 

професійної діяльності. Кваліфікаційна робота повинна містити 

результати власних теоретичних і прикладних досліджень. 

До кваліфікаційної роботи випускника кафедри менеджменту 

висувають такі вимоги: 

• актуальність теми, відповідність її сучасному стану 

економіки країни, а також практичним завданням 

обраної сфери; 

• наявність характеристики історії досліджуваної 

проблеми, її сучасного стану, а також досвіду роботи у 

відповідній галузі; 

• чіткість характеристики об’єкта, наукової проблеми, 

предмета, мети, завдань та методів дослідження; 

• аналіз рівня розробленості теми; 

• правильність структури та рубрикації; 

• обґрунтованість висновків і практичних рекомендацій; 

• відповідність вимогам державних, міждержавних та 

міжнародних стандартів, а також наукового стилю 

викладу; 

• своєчасність виконання. 
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Кваліфікаційну роботу виконують відповідно до завдання-

графіка, затвердженого кафедрою менеджменту. Цей процес 

спрямовують і контролюють завідувач кафедри та науковий 

керівник. 

Кваліфікаційна  робота підлягає рецензуванню. 

Захищають випускову роботу публічно на засіданні 

державної екзаменаційної комісії (ДЕК). 

 

2.  Вибір теми та послідовність виконання 

кваліфікаційної роботи (проєкту).  

Дотримання встановлених термінів та послідовності 

виконання кваліфікаційної роботи спрямоване на оптимізацію 

процесу досягнення поставлених цілей. Рекомендується 

наступна послідовність етапів її виконання: 

1. Вибір теми роботи, її затвердження (за 2 місяці до дати 

захисту). 

2. Підбір наукової літератури, нормативної документації 

та ознайомлення з ними (до початку переддипломної практики). 

3. Ознайомлення з діяльністю підприємства (організації), 

основними показниками його діяльності, визначення цілей та 

завдань заключних досліджень, складання планів їх проведення 

(під час переддипломної практики). 

4. Збір аналітичних, статистичних  даних за розробленим 

планом.  

5. Економічне, технічне та організаційне обґрунтування 

запропонованих рішень та написання кваліфікаційної роботи  

(не пізніше, ніж за 3 тижні до дня захисту).  

6. Доопрацювання роботи за зауваженнями керівника. 

Написання вступу та висновків. Підготовка бібліографічного 

списку та додатків. 

9. В оформленому вигляді робота повинна бути 

представлена науковому керівнику не пізніше ніж за 2 тижні до 

передбачуваного терміну її захисту. Про це керівником робиться 

запис у дипломному завданні. 

10. Проходження процедури перевірки кваліфікаційної 

роботи на плагіат (за 1-2 тижні до дати захисту).  

11. Рецензування кваліфікаційної роботи.  
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12. Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи. 

Обираючи тему випускної кваліфікаційної роботи, студент 

повинен враховувати як напрями наукових досліджень, що 

реалізуються на кафедрі, так і власні наукові інтереси, щоб 

результати дипломної роботи були корисні для його майбутньої 

професійної діяльності. Заохочується наступність курсових 

робіт, раніше виконаних студентом, що дозволяє поглибити та 

деталізувати вивчення проблеми. Тематика випускних 

кваліфікаційних робіт повинна  відповідати сучасному рівню 

розвитку науки, враховувати потреби практики. 

У відповідності до структури освітньої програми 

спеціальності 073 «Менеджмент», теми кваліфікаційних робіт 

можуть обиратись з наступних напрямків: 

- розробка системи менеджменту організації; 

- удосконалення управління ресурсами організації (на 

вибір студента); 

- удосконалення управління елементами внутрішного 

середовища підприємства; 

-  розробка механізму адаптації підприємства до 

особливостей зовнішнього середовища, ринкових 

умов та ін.  

- стратегічний менеджмент; 

- управління маркетингом; 

- удосконалення господарської діяльності підприємства; 

- управління персоналом; 

- менеджмент ЗЕД підприємства; 

- інформаційний менеджмент; 

- бізнес-планування; 

- формування корпоративної культури бізнесу; 

- удосконалення управління бізнес-процесами 

підприємства; 

- операційний менеджмент; 

- проектний аналіз; 

- екологічний менеджмент; 

- управління інноваціями; 

- логістика; 

- контролінг; 
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- управління конкурентоспроможністю організації. 

Об’єктом дослідження може бути реальне підприємство, 

некомерційна організація, териториально-адміністративне 

утворення (місто, селище, громада, регіон), галузь економіки.  

Приблизна тематика випускних кваліфікаційних робіт 

бакалаврів розробляється кафедрою менеджменту і наведена в 

додатку А. Студентам надається право самостійного вибору 

теми випускної кваліфікаційної роботи з наведеного переліку. 

Також студент може самостійно запропонувати тему роботи з 

необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки. 

Обравши тему роботи, студент зобов'язаний подати заяву на 

кафедру (Додаток Б) для затвердження теми та призначення 

наукового керівника. Бакалаври повинні визначити та закріпити 

тему роботи до початку переддипломної практики, яка 

відбувається за затвердженим графіком навчального процесу. 

При виборі теми випускної кваліфікаційної роботи слід 

виходити з: 

1. Актуальності проблеми та значущості її для практичної 

діяльності організації, адміністративно-териториального 

утворення, галузі економіки. 

2. Потреб розвитку та вдосконалення конкретної 

організації, адміністративно-териториального утворення, галузі 

економіки. 

3. Інтересів, схильностей, науково-дослідної роботи 

студента під час навчання, а також перспектив його майбутньої 

професійної діяльності. 

4. Наукової спеціалізації випускової кафедри та її 

викладачів. 

5. Можливості отримання конкретних статистичних даних 

щодо аналізу та обгрунтування запропонованих управлінських 

рішень. 

6. Наявності спеціальної наукової літератури для 

теоретичного обґрунтування проблеми. 

Подальша зміна теми або її корегування можливе лише з 

дозволу наукового керівника і завідувача кафедри при 

достатньому обґрунтуванні змін студентом. 
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Науковий керівник призначається з числа професорсько-

викладацького складу кафедри менеджменту та затверджується 

наказом ректора. До обов'язків наукового керівника належать: 

• знайомство бакалавра з вимогами, що пред'являються до 

дипломних робіт; 

• корегування формулювання теми відповідно до інтересів 

студента та з урахуванням напрямків науково-дослідної роботи 

колективу кафедри; 

• допомога у складанні плану роботи; 

• проведення консультацій та співбесід зі студентом у ході 

підготовки та написання роботи; 

• контроль та фіксація виконання графіка підготовки 

кваліфікаційної роботи; 

• перевірка виконаної роботи та складання письмового 

відгуку; 

• консультації щодо підготовки до захисту на засіданні ДЕК. 

  
3. Основні вимоги до змісту та оформлення   

кваліфікаційних робіт (проєктів)  

 

3.1. Структура кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота може бути виконана за матеріалами 

реальної організації, адміністративно-територіальних утворень, 

галузі, сектору економіки або у вигляді бізнес-плану заснування 

нового підприємства.  

Кваліфікаційна робота містить пояснювальну записку і 

графічну частину. Пояснювальна записка повинна включати такі 

основні елементи:  

а) титульний лист; 

б) зміст; 

в) основну частину; 

г) висновок; 

д) перелік літератури;  

е) додатки. 

Обсяг випускної кваліфікаційної роботи бакалавра 

орієнтовно становить 60-80 сторінок, до яких не включаються 

список літератури та додатки.  
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Титульний лист є першою сторінкою випускної 

кваліфікаційної роботи, що є джерелом інформації, необхідної 

для обробки та пошуку документа (додаток В).  

Зміст – перелік основних частин кваліфікаційної роботи із 

зазначенням сторінок. При його складанні застосовується 

багаторівнева система нумерації. Кожен розділ складається з 

параграфів. Розділи та параграфи нумеруються арабськими 

цифрами і повинні мати відповідні назви, що характеризують 

питання, що розглядаються в них. 

У вступі (3-4 сторінки) необхідно обґрунтувати вибір теми, 

охарактеризувати сучасний стан досліджуваної проблеми, її 

актуальність, ступінь розробленості, практичну та теоретичну 

значущість. Важливо в цій частині роботи сформулювати цілі та 

завдання, визначити об'єкт та предмет дослідження, основні 

проблеми теми, обґрунтувати структуру та логіку викладу 

матеріалу, охарактеризувати інформаційну базу.  

У змістовній частині роботи розкриваються запропоновані 

теоретичні та практичні положення, розглядаються наявні точки 

зору різних авторів з даної проблеми, викладається та 

обґрунтовується позиція автора, алізуються особливості 

вирішення даної проблеми на практиці, обґрунтовуються 

тенденції розвитку; даються прогнозні оцінки. 

В розділах основної частини подають: 

- огляд спеціальної літератури (з особливим наголосом на 

літературі останніх років і літературі іноземними мовами) і 

вибір напрямків досліджень; 

- аналіз об’єкта дослідження, визначення проблемних 

напрямків і рекомендації автора з обов’язковим висвітленням 

нового, що він вносить у розробку проблеми. 

При написанні кваліфікаційної роботи необхідно 

дотримуватись чіткості побудови та логічної послідовності 

викладу матеріалу. Формулювання мають бути короткими, 

чіткими та конкретними, аргументація – переконливою.  

Кожний розділ повинен відповідати загальній меті роботи та 

відповідному завданню, які визначені автором у вступі. Між 

розділами повинен бути логічний зв'язок. Розділи можуть 
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поділятися на параграфи та пункти. Наприкінці кожного розділу 

наводяться короткі висновки. 

Для того щоб показати стан, динаміку та тенденції розвитку, 

необхідно підібрати відповідний статистичний матеріал. 

Використовуючи цифрові дані, доцільно обробити та звести їх 

до таблиць, діаграм або інших видів подання інформації. 

Таблиці, графіки, діаграми є важливою частиною роботи, тому 

бажано поміщати їх у тексті, роблячи відповідні коментарі та 

висновки. Найбільш громіздкі з них, але важливі для розкриття 

змісту роботи, слід розміщувати у додатках. 

Основними джерелами статистичних матеріалів є статистичні 

збірники, огляди, періодичні видання, матеріали офіційної 

звітності організацій, відповідні офіційні сайти в мережі 

Інтернет, фактичні дані організацій (підприємств), 

адміністративно-териториальних одиниць, галузі економіки. 

Обов'язково вказується джерело первинної статистичної 

інформації, дається його повна анотація із зазначенням року 

видання, сторінки тощо. 

У висновку формулюються висновки та пропозиції, що 

випливають із змісту випускної кваліфікаційної роботи. В ньому  

автор формулює основні висновки щодо роботи в цілому, дає 

свої оцінки перспектив розвитку досліджуваної проблематики, 

формулює практичні рекомендації, що випливають із роботи 

над темою. 

Список використаних джерел розміщують в алфавітному 

порядку і складають відповідно до чинних стандартів з 

бібліотечної та видавничої справи. До списку використаних 

джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а 

також ті, які використано при викладі конкретних наукових 

положень. Список складається із законодавчих актів, 

нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, 

спеціальної літератури, фахових видань, інформаційних 

ресурсів Інтернету. У списку літератури повинні переважати 

новітні видання. Кількість використаних джерел для 

кваліфікаційної роботи бакалавра становить не менше 30. 

У додатках надається матеріал, що має допоміжний, 

роз'яснювальний або довідковий характер. Додатки наводяться 
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суворо в тій послідовності, в якій вони розглядаються в тексті. 

Кожен додаток повинен мати заголовок, що розкриває його 

зміст. 

Кваліфікаційну роботу супроводжує: 

- завдання, яке видається керівником роботи;  

- подання, яке містить відгук наукового керівника про 

дипломний проєкт; 

- рецензія на дипломний проєкт;  

- документи, які підтверджують, що робота пройшла 

процедуру перевірки на плагіат (заява студента, акт про 

проходження, 1 сторінка звіту); 

- довідка про впровадження результатів дипломного 

проекту (не є обов'язковою, оформляється на фірмовому бланку 

організації). 

Графічна частина кваліфікаційної роботи виконується у 

вигляді презентації, яка повинна бути роздрукована та 

підписана студентом, керівником та рецензентом. Графічний 

матеріал може містити графіки, схеми, таблиці, фотографії 

тощо. Графічна частина повинна відображати результати 

виконаних розділів, висновки та пропозиції; мати логічну 

послідовність. 

 

3.2. Рекомендації до написання розділів  

кваліфікаційної роботи (проєкту). 

Перший розділ присвячений теоретико-методологічним 

підходам до вивчення досліджуваної теми (орієнтовно 20-30% 

від обсягу пояснювальної записки). Розділ повинен містити 

літературний огляд та включати: 

• характеристику існуючих теоретичних підходів до 

вивчення проблеми, оцінку ступеня розробленості у літературі 

та на практиці; 

• огляд дискусійних питань, що по-різному висвітлюються 

у науковій літературі. Він повинен мати критичний характері і 

відображати думку автора дипломної роботи; 

• методичні засади вивчення проблеми дослідження, 

обраної для дипломної роботи. За наявності різних методичних 
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підходів необхідно охарактеризувати їх особливості та 

сформулювати своє уявлення з цього питання; 

• висновки чи коротке узагальнення змісту розділу. 

При написанні теоретичного розділу роботи студент повинен 

показати знання загальнотеоретичних та спеціальних підходів 

до вивчення проблеми, уміння узагальнювати матеріал 

літературних джерел, виявляти основні тенденції та особливості 

розвитку проблеми, подібності та відмінності у точках зору 

авторів теоретичних та методичних праць, робити самостійні 

висновки. Для більш наочного викладу матеріалу студент 

повинен використовувати схеми, таблиці, що дозволяють 

об'ємно подати зміст понять та процесів. 

Другий розділ має аналітичний характер (орієнтовно 30-50% 

від обсягу пояснювальної записки).  

Якщо об’єктом дослідження є реальне підприємство 

(організація), адміністративно-териториальне утворення, то 

аналіз досліджуваної проблеми включає:  

1) Опис об'єкта дослідження (предмет діяльності, історія 

розвитку, організаційна будова).  

2). Характеристику внутрішнього середовища досліджуваної 

організації. Аналіз проводиться з використанням методів,  

інструментів та показників, які відображають предмет 

дослідження і необхідні для розкриття теми дослідження 

(динаміка техніко-економічних показників, матеріальне 

забезпечення, аналіз ефективності використання різних видів 

ресурсів, показники ефективності господарської діяльності 

тощо); 

3) Аналіз факторів зовнішнього середовища (тенденції та 

аналітика ринку, вплив соціально-економічних факторів, оцінка 

діяльності конкурентів). Такий аналіз дозволяє визначити 

можливості та загрози для розвитку організації; її сильні та 

слабкі сторони; можливі напрямки розвитку об’єкта 

дослідження. 

Якщо об’єктом дослідження є створення нового бізнесу, то  

елементами аналітичного розділу є: 

1) Дослідження сучасного стану та тенденцій обраної галузі. 

2) Аналіз потенційного попиту на обрану продукцію чи послуги. 
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3) Оцінка діяльності можливих конкурентів. 

4) Визначення перспективних напрямків майбутнього бізнесу та 

ін. 

При написанні цього розділу студент повинен показати 

вміння економічно грамотно аналізувати та оцінювати стан 

проблеми для обраного об'єкта дослідження на основі зібраних 

даних літературних джерел, статистичних та довідкових 

матеріалів, річних та оперативних матеріалів підприємств 

(організацій), проводити необхідні розрахунки та робити 

обґрунтовані висновки. Для зручності аналізу фактичний 

матеріал може бути оформлений у вигляді таблиць, графіків, 

діаграм. Найбільш об'ємні та первинні матеріали можуть бути 

винесені у додатки. 

Третій розділ базується на результатах дослідження, 

проведеного у попередньому розділі. Розробка пропозицій має 

ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи 

підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні 

вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств 

аналогічного та споріднених профілів діяльності. 

Залежно від мети та завдань дипломної роботи у ньому 

можуть бути представлені: 

• програма заходів щодо вдосконалення напрямів 

діяльності підприємства (організації), яка дозволить вирішити 

виявлені проблеми та подолати наявні недоліки; 

• прогнози подальшого розвитку будь-якого явища чи 

бізнес-процесу та можливі управлінські рішення для їх 

удосконалення; 

• пропозиції щодо вдосконалення методик та інструментів 

вирішення практичних завдань з їх апробацією в реальних 

умовах та висновками про умови застосування; 

• бізнес-план, необхідність реалізації якого була 

обґрунтована у попередньому розділі. 

При виконанні цього розділу студент повинен представити 

вміння на основі висновків проведених досліджень пропонувати 

конкретні заходи, методи та способи вирішення конкретної 

проблеми.  
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Пропозиції та рекомендації студент повинен обґрунтувати з 

погляду економічних, соціальних чи екологічних наслідків, які 

виявлятимуться в результаті реалізації цих розробок.  

Обґрунтування може бути виконане у вигляді: 

- розрахунку економічної ефективності інвестицій в 

створення нового бізнесу; 

- оцінки ефективності додаткових поточних витрат на 

певні заходи; 

- оцінки перспективності пропозицій за якісними 

параметрами; 

- прогнозу зміни окремих фінансових чи соціально-

економічних показників; 

- рейтингових та експертних оцінок тощо. 

Висновки. У цій частині кваліфікаційної роботи знаходять 

відображення основні положення та висновки, що містяться у 

всіх розділах роботи. Основна думка кожного розділу 

виноситься на закінчення і логічно пов'язується з попередніми 

та наступними висновками, тобто у висновку відображаються 

ступінь вирішення поставлених завдань, отриманих результатів, 

вказується де, і яким чином застосування рекомендацій може 

принести практичну користь у діяльності підприємства або 

розвитку обраної галузі.  

 

 3.3. Правила оформлення кваліфікаційної роботи. 

Оформлення кваліфікаційної роботи (проєкту) повинно 

відповідати загальним вимогам до подібних робіт згідно з 

державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у 

сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення». 

Текст кваліфікаційної роботи набирають на комп'ютері через 

1,5 міжрядкові інтервали (29-30 рядків на сторінці), друкують за  

допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу 

формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового редактора – Word 

Times New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва – 30 мм, справа – 

не менше 10-15 мм, зверху і знизу – 20 мм. Шрифт друку 

повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою. 

Кожну структурну частину роботи починають з нової 

сторінки. Заголовки структурних частин дипломної роботи: 
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ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими 

літерами симетрично до тексту. 

Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом 

навпроти кожної складової кваліфікаційної роботи 

проставляються номери сторінок, які вказують на початок 

викладення матеріалу. 

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів, малюнків, таблиць подають арабськими цифрами 

без знака №.  Нумерація сторінок кваліфікаційної  роботи має 

бути наскрізною (включаючи ілюстрації) та проставлятись у 

правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Першою сторінкою с титульний аркуш, який входить до 

загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші, аркушах 

завдання та аркуші змісту номер сторінки не ставиться. 

Нумерації не підлягають: відгук наукового керівника, рецензія, 

результати проходження процедури перевірки на плагіат. 

Нумерація сторінок проставляється, починаючи з сторінки 

«Вступ». 

Текст основної частини кваліфікаційної роботи поділяють на 

розділи, підрозділи та пункти.  

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім 

першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка 

не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше 

речень, їх розділяють крапкою. 

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім 

першої великої з абзацного відступу в розрядці в підбір до 

тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, 

ставиться крапка. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер 

пункту складається з номера розділу, підрозділу і пункту, між 

якими ставлять крапку (наприклад, 1.3.2 – другий пункт 

третього підрозділу першого розділу), потім у тому ж рядку йде 

заголовок пункту (пункт може не мати заголовка). 

Під час написання роботи студент зобов'язаний давати 

посилання на нормативні документи та літературні джерела, на 

ідеях та висновках яких розробляються проблеми, завдання, 
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питання, вивченню яких присвячено випускну роботу. 

Посилання – це словесна або цифрова вказівка всередині 

роботи, яка адресує читача до іншої роботи (бібліографічне 

посилання) або фрагменту тексту (внутрішньотекстове 

посилання). При запозиченні з літературних джерел цитат 

обов'язково поряд із порядковим номером джерела вказувати 

номери сторінок, наприклад: [12, с.34] (де 12 – номер джерела, 

34 – номер сторінки).  

Оформлення допоміжних матеріалів. Допоміжними 

матеріалами є: ілюстрації (схеми, діаграми, графіки, креслення 

тощо), формули, таблиці, додатки. Не допускається вставка до 

тексту сканованих елементів – рисунків, формул, схем тощо. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок_____» і нумерують 

послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у 

додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та 

порядкового номера ілюстрації через крапку. Наприклад, 

«Рисунок 1.2. НАЗВА». Номер, назва ілюстрації та 

пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, 

відокремлених крапкою. 

Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони 

згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені 

на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації 

сторінок. Ілюстрацію, розміри якої більше формату А4, 

рекомендується розміщувати у додатках. 

Таблицю поміщають під текстом, у якому вперше дано її у 

посилання. Наприклад, «відповідно до таблиці 2.3…..». Слово 

"Таблиця" із зазначенням її номера поміщають над таблицею 

праворуч. Нумерують таблиці арабськими цифрами в межах 

усієї роботи, наприклад: Таблиця 2.1.3 (де: 2 – номер розділу; 1 

– номер параграфа; 3 – номер таблиці у даному параграфі). 

Якщо у роботі одна таблиця, її не нумерують. 

Таблиця повинна мати заголовок. Необхідно переконатися, 

що заголовок розміщується на тій самій сторінці, що і таблиця, 

до якої він належить. Підмет та присудок таблиць також повинні 

мати заголовки (назви граф та колонок). 

У таблиці мають бути зазанчені одиниці виміру та період 

часу. Під таблицею вказується джерело представленої в таблиці 
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інформації. По можливості таблиці повинні розташовуватися на 

сторінці вертикально. Розміщені на окремій сторінці таблиці 

можуть бути розташовані горизонтально. 

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули 

складається з номера розділу та порядкового номера формули в 

розділі, відокремлених крапкою. Номер формули зазначають на 

рівні формули у круглих дужках у крайньому правому 

положенні, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу). 

Посилання на формули надають порядковим номером формули 

в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)». 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів 

формули наводять під нею в тій послідовності, в якій вони 

подані у формулі. Перший рядок пояснення починають зі слова 

«де» без двокрапки. Кожна формула відокремлюється від тексту 

одним вільним рядком. 

Список використаних джерел оформлюється відповідно до 

вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання» (додаток Г).          

Джерела повинні розташовуватися у такому порядку: 

1. Нормативні правові акти. 

2. Монографічна література, статті. 

3. Ресурси Інтернету. 

4. Іноземна література (розміщується в алфавітному 

порядку). 

Додатки оформлюються як продовження кваліфікаційної 

роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку 

появи посилань у тексті. Кожний додаток друкується з нової 

сторінки. Додатки позначаються великими літерами української 

абетки, за винятком Ґ, Є, І, Ї, И, О, Ч, Ь. Текст кожного додатка, 

може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у 

межах кожного додатка. Якщо зміст додатка не вміщується на 

одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому 

куті зазначається «Продовження додатку..». 

 

 

 



21 

 

4. Порядок захисту кваліфікаційної роботи (проєкту) 

 

4.1. Рецензування та допуск до захисту кваліфікаційної 

роботи (проєкту) 

Кваліфікаційна робота подається керівникові для перевірки у 

строки, визначені у завданні на виконання роботи. Керівник 

надає відгук про кваліфікаційну роботу, в якому визначаються: 

актуальність дослідження; ефективність використаної 

методології; рівень застосування здобутих у процесі навчання 

теоретичних знань та підготовки до виконання наукових 

досліджень; вміння самостійно вирішувати наукові та практичні 

задачі; вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати 

матеріал і робити висновки; перспективність запропонованих 

рекомендацій та висновків; недоліки роботи (за наявності). 

Випускна кваліфікаційна робота, допущена кафедрою до 

захисту, спрямовується на рецензію. 

Рецензія надається доктором або кандидатом наук випускової 

кафедри. Крім того, як рецензенти можуть залучатися фахівці, 

які працюють на підприємствах, організаціях та наукових 

установах за профілем кваліфікаційної роботи; професори та 

викладачі інших вищих навчальних закладів або НУВГП. 

У рецензії мають бути висвітлені такі питання: 

- відповідність змісту роботи дипломному завданню; 

- актуальність тематики; 

- повнота, глибина та обґрунтованість вирішення 

поставлених завдань; 

- професіоналізм викладу питань, стиль роботи, якість 

графічного та ілюстративного матеріалу; 

- позитивні сторони та недоліки роботи; 

- можливості, напрямки та місця практичного використання 

роботи або її окремих частин (можливо, у перспективі); 

- оцінка роботи; 

- інші питання на розсуд рецензента. 

Рецензія повинна завершуватися загальним висновком 

рецензента про науково-практичну цінність вирішених завдань, 

відповідність роботи всім вимогам, що висуваються, та оцінкою 

роботи за 100-бальною шкалою. 
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Студент повинен бути ознайомлений із рецензією до 

засідання ДЕК. За негативними зауваженнями рецензента 

студент повинен підготувати та дати відповідь під час захисту 

роботи. 

Попередній захист кваліфікаційної роботи, за необхідності, 

студент проходить на випусковій кафедрі. Студенти, дипломні 

роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, 

допускаються до захисту на засіданні ДЕК. 

Державній екзаменаційній комісії обов’язково подаються 

матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну 

цінність виконаної роботи: статті в наукових збірниках, 

методичні розробки по відповідній тематиці наукового 

дослідження, творчі розробки тощо. 

До захисту не допускаються студенти, які не виконали 

навчальний план і на момент подання кваліфікаційної роботи на 

захист мають академічну заборгованість або подали дипломну 

роботу, яка за змістом та  оформленням не відповідає 

кваліфікаційним вимогам. 

 

4.2. Організація захисту кваліфікаційної роботи на засіданні 

державної екзаменаційної комісії 

Захист випускної кваліфікаційної роботи проводиться у 

Державній екзаменаційній комісії (ДЕК). 

До Державної екзаменаційної комісії до початку захисту 

подаються такі документи: 

• випускна кваліфікаційна робота бакалавра, підписана 

керівником, студентам та рецензентом; 

• подання з відгуком наукового керівника роботи; 

• рецензія на кваліфікаційну роботу; 

• графічні матеріали з підписами студента, керівника та 

рецензента; 

• документи, що засвідчують проходження процедури 

перевірки на плагіат; 

• інші матеріали, що характеризують наукову та практичну 

цінність виконаної роботи (друковані статті, тези, довідки про 

впровадження та ін.). 
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Студент повинен ретельно підготуватися до захисту: скласти 

конспект або план доповіді, підготувати наочні матеріали 

(презентацію, роздатковий матеріал тощо), відповіді на 

зауваження рецензента. Наочні матеріали рекомендується 

представити на слайдах, виконаних у Microsoft Office 

PowerPoint. 

Захист випускної роботи проводиться на відкритому 

засіданні ДЕК. Захист відбувається за участю не менше 

половини складу ДЕК при обов'язковій присутності голови 

комісії та наукового керівника роботи. 

Доповідь студента суттєво впливає на остаточну оцінку 

роботи. Виступ має бути коротким (до 10 хвилин), логічно 

вибудованим, чітким, з акцентом на аргументації основних 

результатів і висновків. Для того, щоб члени комісії могли 

об'єктивно оцінити підготовленість студента до самостійного 

вирішення актуальних завдань за фахом, доповідь 

рекомендується побудувати за таким планом: 

1. Тема кваліфікаційної роботи. 

2. Чітке формулювання мети роботи, об’єкту та предмету 

дослідження. 

3. Актуальність та необхідність проведення досліджень за 

обраною темою. 

4. Критичний аналіз, виявлення недоліків, що мають місце у 

вибраному предметі (об'єкті) дослідження. 

5. Коротка організаційно-економічна характеристика об'єкта 

дослідження. Критерії прийняття рішення щодо вдосконалення 

предмета досліджень. 

6. Результат вирішення поставлених завдань; висновки із 

проведеної роботи; очікуваний ефект від запропонвоаних 

заходів.  

8. Формулювання рекомендацій щодо вдосконалення 

предмета (об'єкта) дослідження. 

Після виступу студента зачитується рецензія на 

кваліфікаційну роботу, і студент відповідає на зауваження 

рецензента. 
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Під час захисту студенту можуть бути поставлені членами 

ДЕКу питання щодо змісту випускної роботи. Відповіді слід 

давати коротко та аргументовано. 

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо 

відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність роботи і 

надаються рекомендації щодо використання пропозицій автора. 

Протоколи підписуються Головою та членами ДЕК і 

зберігаються в архіві НУВГП.  

За результатами захисту випускної роботи ДЕК приймає 

рішення щодо оцінки роботи та її захисту в цілому, а також про 

присвоєння ступеня бакалавра. 

Після захисту кваліфікаційні роботи здаються студентом 

особисто до архіву університету згідно інструкції архіву. 

Матеріали кваліфікаційних робіт, що містять особливо цінні 

рішення та пропозиції, можуть бути рекомендовані ДЕК для 

підготовки доповідей на науково-практичних конференціях, 

участі в конкурсах, впровадження в господарську практику 

суб’єктів господарювання. 

Для студентів, які з поважних причин не з'явились на захист 

за встановленим графіком, як виняток, призначається інший 

термін в межах днів роботи ДЕК. 

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні 

оцінки, відраховуються, отримуючи академічну довідку. До 

повторного захисту кваліфікаційна робота може бути подана 

через рік. При цьому ДЕК встановлює, чи може студент подати 

на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він 

зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену кафедрою. 

 

4.3. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи (проєкту) 

Основними критеріями при оцінці випускної кваліфікаційної 

роботи є: 

- актуальність та практична значимість теми 

кваліфікаціної роботи (проєкту); 

- обґрунтованість зроблених автором висновків та 

пропозицій; 

- відповідність змісту роботи темі, цілям та завданням, 

сформульованим автором; 
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- глибина розкриття теми та міждисциплінарність підходу 

до розгляду проблеми;   

- обґрунтованість застосування методик дослідження, 

інформаційна адекватність та правильність використання 

конкретних методів та методик аналізу; 

- грамотний стиль викладу; 

- відповідність стандартам, а також правильність 

оформлення матеріалу, грамотність та правильність підготовки 

супровідних документів, повнота бібліографії та науково-

довідкового матеріалу; 

- вміння орієнтуватися у проблемах досліджуваної теми, 

особливо у процесі захисту випускної роботи (зміст та форма 

вступного та заключного виступів, відповіді випускника на 

поставлені йому питання). 

Якість виступу на захисті кваліфікаційної роботи оцінюється 

членами ДАК за такими складовими: 

- відповідність доповіді змісту роботи, здатність 

випускника виділити наукову та практичну цінність виконаних 

досліджень, уміння користуватися ілюстративним матеріалом; 

- правильність, чіткість, повнота та обґрунтованість 

відповідей випускника, уміння лаконічно та точно 

сформулювати свої думки, використовуючи при цьому 

необхідну наукову термінологію; 

- відповідність добору ілюстративним матеріалом змісту 

доповіді, грамотність оформлення та згадки у доповіді, 

виразність використаних засобів графічного та художнього 

втілення; 

- оцінка комунікаційних характеристик доповідача 

(манера говорити, відстоювати свою точку зору, привертати 

увагу до важливих моментів у доповіді або відповіді на 

запитання тощо). 

Екзаменаційна комісія визначає підсумкову диференційовану 

оцінку кваліфікаційної роботи за 100-бальною шкалою. Рішення 

комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.  
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А. 

Приклади тем кваліфікаційних робіт 

 

Загальні питання менеджменту організацій 

1. Удосконалення системи управління підприємства, 

адміністративно-територіальної одиниці, галузі.  

2. Удосконалення організаційної структури управління 

підприємства, адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

3. Управління підприємством (організацією), адміністративно-

територіальною одиницею, галуззю за умов ринкової економіки. 

4. Обґрунтування вибору організаційно-правової форми для 

комерційного підприємства (організації) та розробка системи 

управління ним. 

5. Обґрунтування вибору організаційно-правової форми для 

некомерційного підприємства (організації) та розробка системи 

управління ним. 

6. Сучасні системи управління: вибір та обґрунтування для 

практичного застосування на підприємстві (організації). 

7. Аналіз та обґрунтування технічних, організаційних та 

економічних рішень щодо вдосконалення системи управління 

підприємством (організацією). 

8. Обґрунтування критеріїв та оцінка напрямів удосконалення 

організаційної структури управління підприємством 

(організацією). 

9. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності 

функціонування компанії (на прикладі….. ) 

10. Оцінка діяльності і система управління компанією на основі 

KPI. 

11. Проєкт удосконалення методів адаптації діяльності 

організації (підприємства), адміністративно-територіальної 

одиниці, галузі до ринкових умов господарювання. 

12. Обґрунтування проєкту ефективної організаційної структури 

управління і форм господарювання. 
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13. Підвищення ефективності управління підприємством, 

адміністративно-територіальною одиницею, галуззю в сучасних 

умовах господарювання. 

14. Впровадження сучасних управлінських технологій на 

підприємстві. 

 

Стратегічний менеджмент. 

15. Формування стратегії розвитку організації, адміністративно-

територіальної одиниці, галузі. 

16. Розробка стратегії розвитку бізнесу. 

17. Формування стратегічних альтернатив розвитку 

підприємства, адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

18. Удосконалення прийомів розробки та вибору стратегічних 

управлінських рішень щодо розвитку підприємства (організації). 

19. Стратегічний бізнес-план розвитку підприємства 

20. Планування виробничо-господарської діяльності 

підприємства. 

21. Розробка стратегії диверсифікації діяльності підприємства. 

22. Стратегія підвищення конкурентоспроможності 

підприємства в умовах кризи. 

23. Обґрунтування вибору варіантів стратегічної орієнтації 

організації (підприємства). 

 

Кадровий менеджмент 

24. Управління персоналом підприємства, адміністративно-

територіальної одиниці у ринкових умовах. 

25. Формування ефективної системи мотивації на підприємстві. 

26. Кадровий потенціал підприємства (організації) та основні 

напрями його вдосконалення. 

27. Стратегічне планування та управління персоналом 

підприємства (організації), адміністративно-територіальної 

одиниці. 

28. Розробка стратегії управління персоналом на підприємстві, 

адміністративно-територіальної одиниці. 

29. Удосконалення системи підвищення кваліфікації персоналу 

для підприємства (організації), адміністративно-територіальної 

одиниці, галузі. 
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30. Розробка системи управління службово-професійним 

просуванням кадрів для підприємства (організації), 

адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

31. Розробка пропозицій щодо вдосконалення систем 

матеріального та морального заохочення персоналу на 

підприємстві (організації). 

32. Планування та оптимізація витрат на персонал підприємства 

(організації), адміністративно-територіальної одиниці. 

33. Удосконалення організації та підвищення продуктивності 

праці персоналу на підприємстві (організації). 

34. Аналіз стану та розробка заходів щодо скорочення 

чисельності персоналу на підприємстві (організації). 

35. Аналіз та шляхи вдосконалення діяльності служби 

управління персоналом на підприємстві (організації). 

36. Розробка мотиваційної політики організації та механізмів 

стимулювання персоналу 

37. Організація управління адаптацією та соціалізацією 

персоналу. 

38. Впровадження сучасних технологій управління персоналом 

на підприємстві. 

39. Шляхи удосконалення процесу відбору управлінського 

персоналу на виробничому підприємстві. 

40. Удосконалення механізму оплати та стимулювання праці в 

організації (підприємстві). 

41. Удосконалення менеджменту персоналу в організації 

(підприємстві). 

42. Управління соціальним розвитком трудового колективу 

підприємства в умовах  нових економічних відносин. 

43. Вдосконалення методів (методології) оцінки персоналу в 

сучасних умовах. 

44. Впровадження сучасних технологій управління персоналом 

на підприємстві. 

 

Управління маркетингом 

45. Розробка маркетингової стратегії підприємства. 

46. Розробка стратегії просування продукції підприємства. 
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47. Управління комерційною діяльністю підприємства 

(організації). 

48. Адаптація товарного асортименту підприємства до сучасних 

умов глобалізації та  економічної незалежності держави. 

49. Підвищення конкурентоспроможності продукції з 

урахуванням ефективної системи управління якістю для 

підприємства (організації). 

50. Аналіз конкурентоспроможності продукції та розробка 

ринкової стратегії підприємства. 

51. Розробка асортиментної політики для підприємства. 

52. Управління каналами руху товару. 

53. Управління системою маркетингових комунікацій. 

54. Формування комунікативної політики фірми з урахуванням 

бенчмаркінга. 

55. Розробка системи інтегрованих маркетингових комунікацій 

для підприємства. 

56. Розробка концепції позиціонування підприємства. 

57. Розробка моделі ефективного мерчендайзингу товарів. 

58. Розробка програм стимулювання попиту на продукцію 

(послуги) підприємства. 

59. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової 

стратегії (варіанти: товарної політики, цінової політики, каналів 

розподілу, просування тощо) компанії……. 

60. Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі 

вдосконалення організації продажів. 

61. Управління ціновою політикою як фактор підвищення 

конкурентоспроможності. 

62. Обгрунтування стратегії підвищення 

конкурентоспроможності продукції. 

63. Розробка інноваційних товарів (послуг) для адміністративно-

територіальної одиниці, галузі. 

64. Економічні та управлінські інструменти  зменшення 

фальсифікату в Україні. 

65. Управління регіональними торговими марками та 

екологічним маркуванням. 
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Операційний менеджмент 

66. Управління ефективністю виробництва. 

67. Ефективність модернізації виробництва. 

68. Реструктуризація виробництва за умов сучасної ринкової 

економіки. 

69. Управління виробничою діяльністю підприємства 

(організації), адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

70. Управління матеріально-технічним забезпеченням 

підприємства, адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

71. Удосконалення системи управління використанням 

виробничих ресурсів в організації (підприємстві). 

72. Операційний менеджмент підприємства: практика 

здійснення та напрями модернізації на сучасному етапі 

господарювання. 

73. Дослідження економічно-організаційних методів 

стимулювання росту виробництва на підприємстві, 

адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

74. Обґрунтування та розробка стратегії енерго-, 

ресурсозбереження на підприємстві, адміністративно-

територіальної одиниці, галузі. 

 

Інноваційний менеджмент 

75. Стратегії інноваційного розвитку підприємств. 

76. Аналіз та розробка пропозицій щодо вдосконалення системи 

управління інноваційною діяльністю підприємства (організації), 

адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

77. Інноваційний менеджмент на підприємстві (організації): 

структура, сучасний стан та перспективи розвитку. 

78. Удосконалення форм інноваційного менеджменту для 

підприємства (організації). 

79. Удосконалення розробки програм та проектів реалізації 

нововведень на підприємстві (організації), адміністративно-

територіальної одиниці, галузі. 

80. Бізнес-план виробництва нової продукції (робіт, послуг) для 

підприємства (організації): роль та особливості розробки. 

81. Удосконалення системи стимулювання нововведень для 

підприємства (організації). 
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82. Удосконалення формування та управління портфелем 

нововведень для підприємства (організації). 

83. Управління процесом реалізації інноваційного проекту  

підприємства, адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

84. Управління інноваційним процесом в організації 

(підприємстві). 

85. Управління інноваційним потенціалом організації 

(підприємства), адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

86. Обґрунтування інноваційної стратегії організації 

(підприємства), адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 
 

Логістика 

87. Впровадження концепції логістики в систему управління 

підприємством.  

88. Логістика в системі управління підприємством 

(організацією): сучасний стан та шляхи вдосконалення 

функціонування. 

89. Удосконалення (формування) системи логістичного 

управління в підприємстві. 

90. Підвищення конкурентоспроможності підприємства 

(організації) з урахуванням вдосконалення логістичної системи. 

91. Логістика виробничих процесів на підприємстві 

(організації): вдосконалення та взаємоув'язка у просторі та часі. 

92. Логістика матеріальних потоків та її вдосконалення для 

підприємства (організації). 

93. Розробка логістичної системи управління матеріальними 

потоками для підприємства (організації). 

94. Організація та оперативне управління матеріальними 

потоками в логістичних системах підприємства (організації). 

95. Організація та оперативне управління інформаційними 

потоками в логістичних системах підприємства (організації). 

96. Розробка механізму функціонування закупівельної логістики 

для підприємства (організації). 

97. Планування та управління закупівлями та вибором 

постачальників матеріально-технічних ресурсів у логістичній 

системі на підприємстві (організації). 
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98. Проектування логістичної системи управління запасами для 

підприємства (організації). 

99. Системи управління матеріальними запасами та напрями їх 

удосконалення на підприємстві (організації). 

100. Обґрунтування ефективної системи логістичного 

управління складуванням на підприємстві (організації). 

101. Логістичне управління транспортними системами 

постачання сировини на підприємстві (організації). 

102. Удосконалення логістики сервісного обслуговування. 

103. Формування асортименту продукції (робіт, послуг) як 

інструменту збутової політики у логістичній системі 

підприємства (організації). 

 

Контролінг 

104. Управління витратами в організації, адміністративно-

територіальній одиниці, галузі. 

105. Обґрунтування економічної ефективності впровадження 

системи збалансованих показників на підприємстві, 

адміністративно-територіальній одиниці, галузі. 

106. Дослідження та розроблення шляхів поліпшення 

використання облікової інформації в сучасному менеджменті 

організації (підприємства). 

107. Проєкт впровадження контролінгу оборотних засобів в 

організації (підприємстві). 

108. Формування системи управлінського обліку (контролінгу) 

на  підприємстві, адміністративно-територіальної одиниці. 
 

Корпоративна культура 

109. Формування корпоративної культури підприємства. 

110. Удосконалення організаційної культури для підприємства 

(організації), адміністративно-територіальної одиниці. 

111. Формування корпоративної культури як фактора 

конкурентоспроможності організації.  

112. Формування соціальної відповідальності бізнесу у 

ринкових умовах господарювання. 

113. Формування іміджу організації (за матеріалами..). 
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114. Управління організаційною культурою підприємства в 

умовах розвитку ринкових відносин. 

115. Організаційна культура сучасного підприємства як фактор  

конкурентоспроможності. 

116. Розроблення системи адаптації спеціалістів до 

корпоративної культури організації (підприємства). 

 

Інформаційний менеджмент 

117. Створення інформаційної моделі управління 

підприємством, адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

118. Економічне обґрунтування створення електронного офісу 

підприємства (організації), адміністративно-територіальної 

одиниці. 

119. Аналіз та шляхи вдосконалення інформаційного 

забезпечення процесів управління на підприємстві (організації), 

адміністративно-територіальній одиниці, галузі. 

120. Аналіз та шляхи вдосконалення інформаційного 

забезпечення процесів управління структурними підрозділами 

підприємства (організації). 

121. Аналіз та шляхи вдосконалення інформаційного 

забезпечення управління підприємством (організацією), 

адміністративно-територіальною одиницею, галуззю. 

122. Формування систем інформаційного обслуговування 

працівників апарату управління. 

123. Інформаційне забезпечення процесу управління на 

підприємстві в сучасних умовах господарювання. 

 

Менеджмент ЗЕД 

124. Управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства (організації). 

125. Аналіз та розробка пропозицій щодо вдосконалення 

системи управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства (організації). 

126. Проєкт оптимізації управління зовнішньоекономічною 

діяльністю організації (підприємства). 

127. Обґрунтування доцільності залучення іноземних інвестицій 

для активізації ринкової діяльності організації (підприємства). 
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128. Обґрунтування стратегії виходу організації (підприємства) 

на зовнішні ринки. 

129. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної підприємницької 

діяльності підприємства. 
130. Обгрунтування економічної ефективності міжнародних проєктів в 

Україні  

131. Зовнішні ризики в управлінні підприємством 

(організацією): шляхи та методи локалізації. 

 

Управлінські рішення 

132. Проектування систем прийняття управлінських рішень для 

підприємства (організації), адміністративно-територіальної 

одиниці, галузі. 

133. Прийняття рішень у кадровому менеджменті. 

134. Аналіз системи контролю реалізації управлінських рішень 

на підприємстві (організації) та розробка пропозицій щодо її 

вдосконалення. 

135. Проєкт оптимізації управлінських рішень у системі 

менеджменту організації (підприємства), адміністративно-

територіальної одиниці, галузі. 

136. Розроблення моделі прийняття та реалізації управлінських 

рішень в системі менеджменту організації (підприємства), 

адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

 

Управління бізнес-процесами 

137. Проектування бізнес-процесів компанії. 

138. Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві. 

139. Розробка інноваційних бізнес-процесів і різних сферах та 

видах діяльності для адміністративно-територіальної одиниці, 

галузі. 

140. Економічні та управлінські інструменти  управління бізнес-

процесами для зменшення фальсифікату в Україні. 

141. Управління бізнес-процесами створення та розвитку 

регіональних торгових марок та екологічного маркування. 

142. Дослідження ефективності бізнес-процесів в Інтернет-

бізнесі. 
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143. Бізнес-процеси як інструмент діджиталізації 

адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

 

Управління експертизою товарів і послуг 

144. Економічна ефективність та розробка управлінських 

інструментів виробництва якісних продуктів харчування.  

145. Управлінські та економічні інструменти зменшення 

виробництва та продаж фальсифікованиої продукції та надання 

послуг. 

146. Соціально-економічні проєкти налагодження харчування 

органічними продуктами у закладах освіти та громадах. 

147. Проєкти впровадження систем управління (НАССР, ДСТУ 

ІСО 9000, 14000, 27 000, 50 000 тощо) на підприємствах. 

 

Екологічний менеджмент 

148. Розробка соціо-еколого-економічних інструментів та 

обгрунтування їх ефективності на прикладі фірми, громади, 

міста, регіону.  

149. Проєкти екологічного обгрунтування інфраструктури 

адміністративно-територіальної одиниці, галузі. 

150. Проєкт екологічно культурної людини, громади, фірми. 

151. Проєкти вихованння екологічної культури та їх соціо-

еколого-економічні ефекти. 

152. Проєкти енерго-ресурсо збереження адміністративно-

територіальної одиниці, галузі. 

153. Екологічний аудит громад та бізнесів. 

154. Проєкти переробки відходів в адміністративно-

територіальній одиниці. 

 

Бізнес-планування та проектний аналіз 

155. Розробка бізнес-плану організації (на конкретному 

прикладі). 

156. Бізнес-план проекту… 

157. Розробка бізнес-плану створення нового бізнесу у сфері….  

158. Розроблення бізнес-плану випуску нової продукції 

(послуги) в організації (підприємстві). 
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Характеристика 
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Книги: Один автор 

Бичківський О. О. Міжнародне приватне право: 

конспект лекцій. Запоріжжя: 3HУ, 2015. 82 с. 

 

Гурська Л. І. Релігієзнавство:  навч. посіб. 2-re  вид., 

перероб. та доп. Київ: ЦУЛ, 2016. 172 с. 
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операції: навч посіб. Запоріжжя: 3HУ, 2017. 130 

с. 
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Переяслав- Хмельницький, 2015. 166 с. 

 

Гура О. І., Гура Т.Е. Психологія управління 

соціальною організацісю: навч. посіб. 2-re вид., 

доп. Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС, 2015. 212 с. 

 

Три автори 

Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т.М. 

Інформаційні  системи  i  технології  у  фінансах:  

навч. посіб. Львів: Магнолія, 2015. 312 с. 

 

Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. 

В. Історія економіки та економічної думки : 

навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2015. 476 с. 

 

Чотири i більше 

авторів 

Науково-практичний коментар Кримінального 

кодексу України: станом на 10 жовт. 2016 р. / К. 

І. Бсліков та ін; за заг. ред. О. М. Литвинова. 

Київ: ЦУЛ, 2016. 528 с. 

 

Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., 

Маркова С.В. Менеджиент: навч. посіб. 

Запоріжжя: 3HУ, 2017. 360 с. 
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