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 Загальні положення 

 
Формування складних ринкових відносин вимагають від 

фахівців економічних спеціальностей вміння творчо підходити до 
виконання своїх  обов’язків, вірно аналізувати економічну 
інформацію і приймати виважені, науково обґрунтовані 
господарсько-управлінські рішення. Тому дуже актуальним стає 
оволодіння майбутніми фахівцями-економістами досвідом: 
формування власного погляду по різноманітним актуальним 
проблемам, виконання теоретичного і аналітичного дослідження, 
розробки системи заходів підвищення соціально-економічної 
ефективності діяльності підприємства. 

Однією із найважливіших завдань вузівської підготовки є 
широке залучення студентів до наукових досліджень.  

Знання і уміння, необхідні для вироблення навиків науково-
дослідної роботи майбутні спеціалісти отримують на протязі всього 
періоду навчання. У зв’язку з цим особливе місце належить 
залученню їх до індивідуальної участі в роботі наукових семінарів 
та конференцій.  

Метою методичних вказівок є формування уявлень про 
структуру, зміст та організацію науково-дослідної роботи студентів 
у вузі. Форма участі студентів у науково-дослідній роботі (НДР) є 
науковий семінар. 

В процесі науково-дослідної роботи студент має набути навичок: 
- вміти обирати напрямок науково-дослідної роботи в рамках 

виробничої  
- діяльності конкретного підприємства; 
- вміти оцінювати актуальність намічених досліджень; 
- вміти формувати мету і завдання дослідження; 
- вміти виконувати аналітичний огляд літератури по темі 

науково-дослідної роботи; 
- вміти виконувати теоретичні та аналітичні дослідження з 

питань діяльності підприємства; 
- вміти складати і оформляти письмові звіти про результати 

науково-дослідної роботи та рецензію на них; 
- вміти виступати з доповідями на семінарах і конференціях. 
Для науково-дослідної роботи характерна певна послідовність на 

протязі всього процесу дослідження, що дозволяє планувати та 
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поетапно контролювати її результати. Загальна організаційно-
методична характеристика етапів НДР наведена в таблиці 1.1. 

 
Таблиця 1.1. Основні етапи науково-дослідної роботи студентів 

Назва 

етапу 

Коротка 

характеристика 

етапу НДР К
у

р
с 

С
ем

ес
т
р

 

Результати 

виконання 

НДР 

Відобра 

ження 

резуль 

татів 

НДР 

1 етап 
(початковий) 

Вибір і обґрунтування 
теми НДР. Бібліографіч-
ний пошук літературних 
джерел. Техніко-еконо-
мічне обґрунтування теми 
дослідження. 

III 5 

Впорядкова- 
ний список 
літературних 
джерел. Звіт 
про результа 
ти НДР. 
Доповідь на 
практичних 
заняттях 

Залік 

ІІ етап 
(основний) 

Робота з літературни-ми 
джерелами. Виконання 
теоретич-ного 
дослідження в повному 
обсязі і  
Розробка плану 
економічного 
дослідження. 

III 6 

Науковий 
реферат на 
тему: Теоре-
тичні засади 
досліджува-
ної теми” 
Доповідь на 
практичних 
заняттях 

Залік 

ІІІ етап 
(аналітичний) 

Початок аналітичного 
дослідження. 
Рецензування звітів по 
НДР інших студентів 

ІV 7 

Звіт про 
результати 
НДР.  
Доповідь на 
практичних 
заняттях 

Залік 

ІV етап 
(заключний) 

Завершення аналогічно 
го дослідження. 
Письмове та графічне 
оформлення отриманих 
результатів НДР. 
Розробка та обгрунтуван 
ня основних заходів по 
удосконаленню діяль-
ності підприємства 

ІV 8 

Звіт про 
результати 
НДР.  
Доповідь на 
практичних 
заняттях та 
науковій 
студентській 
конференції 
 

Залік 

 Практичне застосування 
результатів по НДР в 
бакалаврській роботі 

ІV 8 
Бакалаврська

робота 
Рішення 

ДІК 
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1. Початковий етап роботи наукового семінару 

 
Робота спецсемінару в V семестрі починається з організаційного 

заняття, яке проводить викладач кафедри. На першому занятті 
студенти ознайомлюються з актуальними проблемами економіки 
підприємства, що потребують наукового вирішення, залучаються до 
самостійного вивчення наукової, науково-популярної літератури. 
Студенти повинні навчитися працювати з науковою літературою, 
вміти аналізувати і критично оцінювати прочитане, виділяти 
найважливіші наукові напрями й ідеї, бачити різні підходи до 
розв’язання наукових проблем.  

На цьому етапі роботи студенти вчаться обирати напрям 
науково-дослідної роботи й усвідомлювати його роль у цілісному 
світоглядному аспекті, визначати конкретні завдання дослідження. 
Підготовчий етап передбачає  також збір і систематизацію наукової 
інформації за темою дослідження. 

Після того, як студент вибрав тему наукового економічного 
дослідження, викладач відповідальний за організацію спецсемінару 
на ІІІ курсі, за погодженням з завідуючим кафедрою, призначає 
студентам керівників, що є викладачами випускаючої кафедри. 
Після цього починається індивідуальна наукова  робота студента 
під керівництвом призначеного викладача (наукового керівника). 
Науковий керівник надає студенту постійну допомогу у формі 
консультацій та оцінює зміст виконаної роботи.  Щотижня студент 
зустрічається з викладачем, звітується  про хід і проміжні 
результати наукових досліджень, працює в бібліотеці, при 
необхідності віддає матеріали на перевірку науковому керівнику. 
Графік виконання робіт студентами з початкового етапу наукового 
дослідження представлений в додатку Г.   Проведення наукового 
семінару на цьому етапі передбачає виступи всіх студентів з 
доповідями по техніко-економічному обґрунтуванню теми НДР на 
практичних заняттях. 

 
1.1. Загальна характеристика початкового етапу НДР 

 
Метою початкового етапу науково-дослідної роботи є набуття 

навичок техніко-економічного обґрунтування теми наукового 
дослідження. 
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На даному етапі студент вирішує наступні завдання: 
- ознайомлення з темами НДР кафедри економіки 

підприємства; 
- вибір наукового напряму дослідження; 
- виявлення та формулювання  можливої наукової проблеми; 
- формулювання гіпотези наукового дослідження; 
- визначення теми науково-дослідної роботи; 
- інформаційний пошук, ознайомлення зі спеціальною 

літературою, обробка результатів інформаційного пошуку; 
- складання бібліографії використаних джерел; 
- вибір конкретного підприємства, яке буде об’єктом 

дослідження, базою майбутніх практик; 
- техніко-економічне обґрунтування(ТЕО) теми науково-

дослідної роботи; 
- складання списку літератури за темою НДР; 
- оформлення ТЕО науково-дослідної роботи 

За результатами початкового стану НДР студент оформляє звіт, 
титульна сторінка якого наведена в додатку В. Зміст основних 
розділів ТЕО: вихідні положення, результати попереднього 
патентного пошуку на новизну та перспективність, 
народногосподарська необхідність, обсяг та місце впровадження, 
техніко-економічні та соціальні результати. 

  
1.2. Вибір теми НДР 

 

Перший етап науково-дослідної роботи студента включає: вибір 
наукового напряму дослідження; виявлення та формулювання 
можливої проблеми; формулювання гіпотез та вибір остаточного 
варіанту; визначення теми науково-дослідної роботи   

Важливим етапом науково-дослідної роботи студента є вибір 
теми дослідження. До цього слід поставитися вкрай вдумливо, 
намагаючись врахувати всі аспекти теми – актуальність, 
відповідність науковому профілю випускової кафедри, 
забезпеченість джерелами і літературою.  

Тема дослідження відображає проблему в її характерних рисах, і 
таким чином окреслює межі дослідження, конкретизуючи основний 
задум та створюючи передумови успіху роботи в цілому. 
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Один із вагомих критеріїв вибору теми – її доступність для 
виконання з урахування знань, здобутих студентом у процесі 
навчання в університеті. Необхідно врахувати також наукову і 
практичну актуальність теми, наявність необхідних матеріалів та  
потрібної літератури. 

Тема науково-дослідницької роботи має відповідати актуальним 
питанням економіки підприємства,  мати теоретичну і практичну 
цінність,  а також,  повинна бути певним чином пов’язана, якщо це 
можливо,  з суміжними навчальними дисциплінами.  

Вибір теми НДР тісно пов’язаний з вибором об’єкта 
дослідження. Об’єктом дослідження є конкретне функціонуюче 
підприємство будь-якої форми власності, що є базою навчальних 
практик (навчальної, виробничо-управлінської і переддипломної). 

Студенту надається право вибору теми науково-дослідної роботи 
враховуючи його здібності та нахили, наукові інтереси, особистий 
досвід, потреби підприємства, на матеріалах якого студент буде 
виконувати роботу. Обрана та затверджена тема НДР в 
майбутньому, на п’ятому курсі, має стати темою дипломної роботи 
або магістерської дисертації. 

Тема науково-дослідної роботи вибирається студентом 
відповідно до переліку рекомендованої тематики науково-дослідних 
робіт студентів, (додаток А). Поряд з цим студент може самостійно 
запропонувати тему НДР, не передбачену у переліку. Ця тема має 
бути погоджена з науковим керівником від кафедри, розглянута й 
затверджена на засіданні кафедри. 

Теми науково-дослідних робіт у різних студентів не повинні 
повторюватися(дублюватися). Якщо на одну  тему НДР виявлять 
бажання працювати кілька студентів, рішення приймає завідувач 
кафедри і науковий керівник з огляду на рівень підготовки кожного 
студента, а також його ділові якості. Не дозволяється виконувати 
кільком студентам науково-дослідну роботу з однієї і тієї самої 
теми на базі одного підприємства, установи, організації. 

Після остаточного вибору теми НДР, студент пише заяву 
завідувачеві кафедри за  формою наведеною у додатку Б. На 
підставі заяви обрана тема, виконавець та науковий керівник  
затверджуються  на засіданні кафедри. 

В подальшому  можна уточнити назву або взагалі змінити тему 
(як виключення), але при цьому її знову необхідно затвердити на 
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засіданні кафедри, і крім того зменшується можливість виконати 
ґрунтовне та глибоке дослідження, а основне – це втрачається 
дорогоцінний час. 

При виборі теми необхідно врахувати та передбачити 
можливість використання результатів НДР в дипломній роботі. В 
подальшому ця тема може бути розроблена в магістерській або 
дисертаційній роботі. 

Після вибору теми студент повинен виконати техніко-
економічне обґрунтування теми науково-дослідної роботи, 
з’ясувати мету та основні завдання наукового дослідження. 

 
1.3. Техніко-економічне обґрунтування теми НДР 

 

У V семестрі студент виконує техніко-економічне обґрунтування 
теми власного наукового дослідження, яку він обрав для розробки. 
Техніко-економічне обґрунтування відображає основні показники 
НДР, які дозволяють, на стадії підготовки досліджень, визначити 
актуальність теми дослідження, її мету, наукову новизну та 
практичну цінність наукового дослідження, розрахунковий 
економічний ефект від впровадження результатів досліджень. 

Структура техніко-економічного обґрунтування теми науково-
дослідної роботи складається з таких основних елементів: 

- Обґрунтування актуальності обраної теми дослідження.  
- Мета науково-дослідної роботи та завдання, які мають бути  

розв’язані відповідно до цієї мети. 
- Обґрунтування об’єкту дослідження. 
- Перелік методів наукових досліджень та збору економічної 

інформації, які передбачається застосовувати. 
- Наукова новизна роботи. 
- Практична цінність наукового дослідження. 
- Витрати на проведення НДР. 
- Економічна ефективність дослідження. 
- Обсяг і місце впровадження результатів НДР. 

Обґрунтування актуальності обраної теми. При обґрунтуванні 
актуальності теми науково-дослідної роботи студент має довести, 
що розв’язання проблеми, визначеної в назві теми є дуже важливим 
і необхідним за умов ринкової економіки. Актуальність теми – це 
ступінь її значимості  для теорії і практики в сучасних умовах при 
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вирішенні конкретних проблем у межах об’єкта і предмета 
дослідження. Щоб успішно розв’язати визначене в темі завдання, 
необхідно насамперед мати уявлення про все те, що було зроблене 
раніше. Для цього ретельно аналізуються і вивчаються літературні 
джерела. Результати ознайомлення можуть показати, що: 

- проблема вивчена, і отже, подальша робота є недоцільною; 
- проблема вивчена ще не повністю, деякі  питання досліджено 

поверхово. Отже, наявні у друкованих джерелах результати з 
обраної теми не є перешкодою для проведення подальших 
наукових досліджень.  

Необхідно пояснити ступінь теоретичної розробленості теми, 
виконати стислий літературний огляд з відображенням досягнутого 
рівня досліджень і отриманих результатів. 

При вивченні стану наукових розробок за темою дослідження 
необхідно провести групування існуючих знань наступним чином: 

- аналіз існуючих різноманітних поглядів (в тому числі і 
власних) на ті чи інші питання, тобто висвітлення їх у 
проблемному плані; 

- аспекти, які потребують розв’язання як у суто методичній, так 
і  прикладній сферах. 

Формулювання мети і завдань науково-дослідної роботи. 

Після доведення актуальності обраної теми студент повинен 
самостійно сформулювати мету і завдання науково-дослідної 
роботи з урахуванням обраної теми і особливостей роботи 
підприємства – об’єкта дослідження. 

Мета – це визначальний кінцевий науковий результат, якого 
прагне досягти науковець в процесі дослідження за обраною темою.  

Завдання конкретизують шлях досягнення поставленої мети  і 
визначають, що має вирішити дослідник на цьому шляху.   

Метою науково-дослідної роботи є розробка та детальне 
обґрунтування пропозицій щодо удосконалення господарської 
діяльності підприємства з урахуванням особливостей проблеми, 
яким присвячена конкретна тема НДР. Правильне визначення мети 
роботи дасть змогу студенту виділити в ній основний напрям 
дослідження, упорядкувати пошук, систематизацію і аналіз 
матеріалу, підвищити якість виконаної роботи. Мету слід 
формулювати стисло і точно, відбиваючи те основне, що має 
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зробити дослідник. Мета має бути конкретизована та розвинута в 
завданнях дослідження. 

На основі визначеної мети студент повинен розробити перелік 
завдань, які обумовлені метою її виконання. Поставлені завдання 
необхідно розв’язати в процесі виконання науково-дослідної 
роботи. Зазвичай, завдання формулюються у вигляді конкретних 
тез: дослідити...; описати...; довести...; розробити модель...; 

визначити...; з’ясувати...; проаналізувати...; узагальнити...; 

систематизувати   тощо.   
Визначення завдань тісно пов’язане з назвами основних розділів. 
Характеристика об’єкта дослідження. Після визначення 

основних завдань студент проводить характеристику та 
обґрунтування об’єкта дослідження. Перше речення в такій 
характеристиці: “Об’єктом дослідження є... (вказується повна назва 
підприємства без скорочення). Далі описуються основні дані 
підприємства (із статуту, установчих документів або положення про 
створення). 

Джерела накопичення матеріалів в процесі наукових 

досліджень.  Інформаційна база та літературні джерела, які 
використовуються при виконанні НДР: 

1) Закони України; Укази Президента України; Постанови 
КМУ, інструкції, методичні рекомендації. 

2) Спеціальна література за темою дослідження (монографії, 
підручники, навчальні посібники, тощо). 

3) Публікації в періодичних виданнях (журналах, наукових 
збірниках, тощо). 

4) Мережа Інтернет 
5) Результати досліджень, отриманих під час проходження 

виробничих практик. 
6) Статистична та фінансова звітність підприємств. 
7) Нормативна та довідкова інформація, що характеризує 

діяльність підприємств. 
Перелік методів наукових досліджень, які передбачається 

використовувати. Вибір методів наукового дослідження визначає 
ті способи вивчення та пізнання відносин, явищ та процесів в межах 
об’єкта дослідження, що використовує науковець задля досягнення 
поставленої мети та вирішення сформульованих завдань.  
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В процесі виконання ТЕО необхідно вказати перелік методів 
наукових економічних досліджень, які передбачається 
застосовувати. Під час науково-дослідної роботи доцільно 
використовувати такі методи наукових досліджень: статистико-
економічний, монографічний, абстрактно-логічний  порівняння, 
математичної статистики, економко-математичного моделювання, 
групування, середні величини, кореляційно-регресійний аналіз, 
таблиці, графіки, діаграми, розрахунки в EXCEL,  тощо. Для збору 
економічної студент виконує необхідні вибірки з бухгалтерської, 
статистичної, оперативної звітності підприємства-об’єкта 
дослідження, крім цього можна використовувати такі методи 
отримання даних: технічне нормування, опитування, 
спостереження, тестування, анкетування тощо.  

Наукова новизна, практична цінність, соціально-економічна 

ефективність, обсяг і місце впровадження наукового 

дослідження. Після переліку методів наукових досліджень 
необхідно вказати на елементи наукової новизни дослідження, 
визначити в чому полягає практична цінність результатів наукового 
дослідження. Далі доцільно охарактеризувати яким чином вплине 
обґрунтована програма заходів на виробничо-господарську 
діяльність підприємства, які соціальні проблеми дозволить 
вирішити впровадження запланованих заходів. 

Результати наукових досліджень будуть впроваджені в ... 
(вказується назва підприємства). Далі доцільно охарактеризувати, 
які саме результати наукового дослідження будуть впроваджені на 
підприємстві, на прикладі якого виконувалося  це дослідження. 

Техніко-економічне обґрунтування теми науково-дослідної 
роботи є вступом майбутньої дипломної роботи. 

 

1.4.  Використання літературних  джерел 

 на стадії обґрунтування НДР 
 

На стадії обґрунтування теми науково-дослідної роботи 
необхідно сформувати список книг (монографій, підручників, 
навчальних посібників, тощо) та інших видів видань, зміст яких 
пов’язаний з темою роботи. З цією метою необхідно переглянути 
всі види літературних джерел, що містять необхідні наукові знання. 
До основних джерел інформації, з якими доводиться працювати 
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відносять книги, періодичні видання (журнали, наукові збірники); 
нормативні документи; каталоги, проспекти, звіти про науково-
дослідну роботу; рецензії, довідники та енциклопедії, автореферати 
та дисертації, матеріали конференцій і засідань; вторинні матеріали 
(реферативні журнали та огляди, бібліографічні каталоги та 
покажчики). 

Пошук необхідних літературних джерел доцільно розпочати зі 
знайомства з інформаційними виданнями, мета випуску яких 
полягає в оперативній інформації про публікації. Для вивчення 
інформаційних видань бажано звертатися до бібліотеки 
Рівненського ЦНТІ. Для інформаційного пошуку можна 
використовувати також автоматизовану інформаційно-пошукову 
систему та базу даних, що пропонуються для послуг у Рівненській 
обласній бібліотеці та у бібліотеці НУВГП. 

В процесі пошуку літературних джерел важливого значення 
набуває ретроспективна бібліографія, призначенням якої є 
підготовка і розповсюдження друкованої продукції, випущеної в 
попередні роки. Ця бібліографія представлена такими посібниками: 
тематичні покажчики, огляди, книжкові і пристатейні списки 
літератури, каталоги галузевих науково-технічних видавництв. 

Після вивчення та аналізу інформаційних джерел доцільно 
скласти розгорнутий план науково-дослідної роботи. 

 
2. Основний етап роботи наукового семінару 

 

На другому етапі НДР студент виконує теоретичне дослідження 
в повному обсязі і оформлює звіт на тему: „Теоретичні засади 
досліджуваної теми” на паперовому та електронному носіях. 
Проведення наукового семінару на цьому етапі передбачає виступи 
всіх студентів з доповідями НДР на практичних заняттях. Крім того 
студент має представити звіт науковому керівнику. 

 
2.1. Планування наукового дослідження 

 
Для науково-дослідної роботи характерна певна послідовність 

під час всього процесу дослідження, яка  дозволяє планувати та 
поетапно контролювати її результати. 
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Основою планування та організації ефективних наукових 
розробок є складання плану проведення досліджень в межах 
обраної теми. Такий план являє собою перелік питань, за якими 
студент буде опрацьовувати та систематизувати весь зібраний 
матеріал. 

Після розробки техніко-економічного обґрунтування на науково-
дослідну роботу студента студент повинен приступити УІ семестрі 
до розробки плану дослідження. План наукового дослідження 
включає:  перелік основних розділів теми, розгорнуту програму 
роботи по кожному розділу, методику виконання роботи, 
інструкцію, склад виконавців, визначення результатів роботи і 
рекомендації виробництва. 

На перших етапах науково-дослідної роботи складається 
робочий план, який дозволяє наближено уявити проблему, що 
досліджується. Робочий план по темі дослідження складається з 
вступу, трьох розділів, підрозділів, які мають змістовні 
найменування та висновки. 

У процесі виконання науково-дослідної роботи відбувається 
поступове включення в такий план нових пунктів в результаті чого 
робочий план буде доведений до остаточного детального плану 
НДР (плану бакалаврської роботи). 

Характерною особливістю плану НДР є те, що він, від етапу до 
етапу науково-дослідної роботи, доповнюється та удосконалюється. 
 
 2.2. Опрацювання наукової літератури з теми дослідження 

 
На цьому етапі виконання НДР студент продовжує працювати з 

літературними джерелами, збільшуючи знання по теоретичним 
питанням досліджуваної теми.    

Опрацювання джерел доцільно здійснювати в наступній 
послідовності: 
- нормативно-правові акти, державні стратегії, концепції, стандарти, 
класифікатори; 
- наукові видання (монографії, словники, енциклопедії, наукові 
звіти та аналітичні економічні огляди, автореферати дисертацій, 
статті з наукових фахових журналів, збірників наукових праць з 
проблем економіки підприємства провідних наукових установ та 
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ВНЗ України та іноземних держав, матеріалів наукових 
конференцій, симпозіумів тощо); 
-  дані офіційних видань національних та міжнародних органів 
статистики; 
- аналітичні матеріали, статті провідних вчених з актуальних 
проблем економіки, які публікують окремі засоби масової 
інформації. 

Результати цієї роботи оформляються у вигляді бібліографії і 
літературного огляду. 

Вивчення літературних джерел під час виконання науково-
дослідної роботи бажано проводити в такій послідовності: 

1) виписка бібліографічних даних про джерело, яке 
опрацьовується; 

2) загальне ознайомлення з твором в цілому та швидкий 
перегляд усього змісту; 

3) вибіркове опрацювання вибраної частини твору; 
4) виписка матеріалів, що зацікавили з посиланнями на 

сторінки, з яких зроблено виписку; 
5) критична оцінка записаного, його редагування та 

використання в звіті про результати НДР. 
При конспектуванні, виписках або копіюванні вибраних 

фрагментів першоджерел з метою подальшого обґрунтування на їх 
основі власного аналізу, необхідно до кожного такого результату 
роботи з першоджерелом відразу ж додавати бібліографічний опис 
цього джерела та зазначати відповідні сторінки, на яких міститься 
запозичена інформація. Це обов’язкова вимога авторського права, 
дотримання якої дозволяє уникнути плагіату та зробити потім 
відповідні точні посилання на першоджерело в тексті стандартно 
оформленої магістерської роботи. 

Орієнтовний зміст роботи за наслідками вивчення літературних 
джерел включає: 

- виклад сутності основних положень авторів; 
- аналіз існуючих точок зору на проблему, що розглядається; 
- зміст спільних і зіставлення відмінних поглядів чи пропозицій 
різних авторів; 
- виокремлення недосконалих, незрозумілих або дискусійних 
положень; 
- виклад принципово нових положень і підходів; 
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- висловлення власного ставлення до авторської пропозиції. 
При вивченні літератури за темою дослідження необхідно 

прагнути не переписувати книжковий текст, а обмірковувати 
отриману інформацію, співставляти, формувати власні думки, 
висновки та пропозиції. 

Робота над літературними джерелами сприяє набуттю навичок 
самостійної творчості роботи студента. 

 

2.3. Зібрання  економічної інформації під час виробничої 

практики 

 
Для того, щоб проаналізувати результати виробничо-

господарської діяльності підприємства – об’єкта дослідження, слід 
мати необхідні вихідні дані. Збір вихідної економічної інформації 
студент здійснює під час проходження практики на ІІІ курсі. При 
цьому студент виконує необхідні вибірки з бухгалтерської, 
статистичної, оперативної звітності підприємства-об’єкта 
дослідження, вивчає результати соціологічних досліджень тощо.   

Збір даних для наукового дослідження не повинен бути 
обмежений лише показниками відображеними у статистичній 
звітності. Студент повинен виявити на практиці знання про методи і 
способи накопичення матеріалів для економічних досліджень, вибір 
яких залежить від теми наукового дослідження. Велике значення 
при виборі даних мають робочі відомості, розрахункові таблиці, 
первинні поточні документи, що дають можливість зрозуміти 
сутність окремих економічних показників, що характеризують ці 
явища. 

Весь матеріал, що зібраний по індивідуальному завданню по 
НДР в період практики, оформляється у вигляді окремого від 
основного звіту і надається науковому керівнику для оцінки якості і 
обсягу його виконання. Звіт про виконання індивідуального 
завдання по НДР в період практики, після здачі практики 
залишається у дослідника  для використання на наступних етапах 
наукового дослідження. 
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3. Аналітичний етап наукового семінару 

 
Метою виконання цього етапу НДР є накопичення матеріалів для 

виконання економічних досліджень на базі конкретного 
підприємства. 

На цьому етапі НДР студент починає виконувати аналітичне 
дослідження. В залежності від обраної теми науково-дослідної теми 
студент проводить техніко-економічний або фінансово-економічний 
аналіз діяльності підприємства – об’єкту дослідження. 

Третій етап роботи включає в себе систематизацію накопичених 
матеріалів та інформації (зібраних під час виробничо-організаційної 
практики); обробку отриманих даних і заповнення аналітичних 
таблиць; вивчення напрямків і причин відхилення фактичних 
показників від планових; визначення факторів, що впливають на 
зміни показників діяльності, виявлення резервів збільшення 
ефективності виробництва та ін. 

При виконанні економічного дослідження необхідно врахувати 
наступні зауваження: 

- аналізувати не менше як п’ять періодів (п’ять останніх 
років); 

- теорія економічного аналізу (формули, методики, тощо) в 
тексті економічного аналізу не наводяться (за виключенням 
випадків, коли ці методики є авторськими або неповторними); 

- схема економічного аналізу наступна: вступні речення, 
аналітична таблиця, висновки за результатами аналітичної 
таблиці (без вживання слів “висновки” і так далі; 

- класичною є наступна модель аналітичної таблиці 
 

№ 
з/п 

Назва 
показників 

Один. 
виміру 

Роки 
2001 2002 2003 2004 2005 

        
        
        
        

- в таблиці спочатку наводяться показники, які є вихідними 
даними, а потім показники, які розраховуються і 
аналізуються. 
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Вивчення оброблених і розміщених у таблицях цифрових даних 
потрібно для оцінювання досягнутого рівня показників порівняно з 
планом, минулими періодами, передовими підприємствами і 
середньо галузевими даними; для встановлення взаємодії 
показників, виявлення факторів, що впливають на їх зміни і т.д. Для 
обробки і вивчення показників діяльності підприємств 
використовують весь арсенал технічних прийомів аналізу. 

За результатами другого етапу НДР студент оформляє звіт. У 
вступі характеризують зміст даного етапу НДР. У висновках 
відображають головні положення основної частини звіту. 

Проведення наукового семінару в цьому семестрі передбачає 
поглиблене вивчення питань по тематиці НДР, виступи всіх 
студентів з доповідями НДР, захист студентами своїх висновків і 
пропозицій, отриманих під час проведення даного дослідження. 
Доповідь рецензують студенти, в його обговоренні приймають 
участь учасники спецсемінару. Керують студентським науковим 
семінаром викладачі кафедри економіки підприємства. 

 
4. Заключний етап наукового семінару 

 
На початку четвертого етапу на основі проведеного аналізу 

дають оцінку ефективності роботи підприємства, узагальнюють 
досягнення і недоліки його господарської діяльності, виявляють 
наявні резерви для ефективнішого використання трудових, 
матеріальних і фінансових ресурсів. На даному етапі варто 
конкретніше зупинитися на письмовому та графічному оформленні 
отриманих результатів проведеного аналізу. За даними аналізу 
розробляється початковий план основних заходів по удосконаленню 
виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства. 

За результатами заключного етапу студент має представити звіт 
про результати третього етапу НДР та виступити з доповіддю про 
результати НДР на практичному занятті. 
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5.Методичні вказівки до оформлення звітів 

 

5.1.Структура і зміст звіту про НДР 

 
Виконання науково-дослідної роботи оформлюється складанням 

звіту, правила оформлення якого визначаються Державним 
стандартом України 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і 
техніки. Структура і правила оформлення”. Матеріал, що 
визначений для включення в звіт, повинен бути відібраний і 
систематизований. 

Загальними вимогами до звіту про НДР є його чітка структура, 
логічна послідовність викладення матеріалу, переконливість 
аргументів. Викладені в звіті результати роботи повинні бути 
підтверджені аналітичними дослідженнями по обраній темі, а 
висновки – обгрунтовані та конкретні. 

Звіт про результати НДР повинен мати таку структуру: 
1. Титульний лист. 
2. Зміст. 
3. Основна частина. 
4. Список літератури. 
5. Додатки. 

Титульний лист (перша сторінка) наведена в додатку А. 
Основна частина звіту про НДР включає в себе наступні розділи: 
- вступ разом з аналітичним оглядом стану проблеми 

дослідження і обгрунтування обраного напрямку НДР; 
- розділи звіту відображають методику зміст і результати 

виконаної роботи; 
- висновки. 
У вступі приводиться коротка характеристика сучасного стану 

наукової (економічної) проблеми, якій присвячена робота. 
Формулюється мета роботи, наукова новизна та актуальність 
наукового дослідження, обгрунтовується необхідність її 
проведення, визначаються основні завдання та напрямок роботи. 

В розділах звіту послідовно викладається матеріал по 
результатах виконання науково-дослідної роботи. Якщо звіт є 
заключним етапом роботи, але раніше складались проміжні звіти, то 
в розділах коротко викладаються найважливіші результати 
досліджень, відображені в проміжних звітах. 
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Закінчується звіт висновком. Його змістом є чітко обгрунтована 
загальна оцінка результатів науково-дослідної роботи та доцільність 
її продовження в дипломній роботі. У висновках дається оцінка 
економічної та соціальної ефективності, яка може бути отримана 
при використанні результатів роботи. У звітах, де підрахунок 
економічної ефективності неможливий, вказується наукова, 
соціальна, економічна цінність результатів роботи. 

Список використаної літератури слід подавати в такій 
послідовності: 

1. Законодавчі акти та постанови Уряду Україні. 
2. Інструкції, нормативні акти міністерств і відомств. 
3. Доповіді, виступи керівників держави. 
4. Спеціальна література – підручники, монографії, 

брошури, статті (в алфавітному порядку). 
5. Спеціальні журнали, періодичні видання (додаток Б). 

Бібліографічні посилання на відповідні номери списку джерел 
посилань у тексті роботи слід давати у квадратних дужках, а також 
вказувати номер сторінки першоджерела, на якій розміщено ту 
інформацію, на яку посилається студент.  

Приклад цитування: 
“... найвигідніше вкладати наявні капітали у різноманітні активи, 

щоб уникнути фінансової скрути і не допустити виходу фінансових 
проблем з-під контролю [12, с. 27]. “ 

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, 
ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх 
номери. При цьому слід писати: "... у розділі 4 ...", "... дивись 2.1 ...", 
"... за 1.3.4 ...", "... відповідно до 2.3.1 ...", "... на рис. 1.3 ...", або 
"...на рисунку 1.3 ...", "... у таблиці 3.2 ...", або "... (див. табл. 3.2) ...", 
"...за формулою (3.1) ...", "... у рівняннях (1.23) - (1.-25) ...", "... у 
додатку Б ...". При цьому обраний варіант оформлення посилань має 
дотримуватись у всій магістерській роботі. 

Додатки до роботи містять фінансову та статистичну звітність, а 
також інформацію про об’єкт дослідження. 

Під час виконання аналітичного дослідження використовується 
достовірна інформація базового підприємства (установи). 
Наведений цифровий матеріал має нести правдиву та об’єктивну 
інформацію про фінансове становище та результати господарської 
діяльності. 
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5.2. Оформлення звіту про НДР 

 
Текст звіту має бути виконаним на одному боці аркуша білого 

паперу формату А4 (210 х 297 мм). Текст роботи повинен бути 
надрукованим через 1,5 міжрядковий інтервал до 40 рядків на 
сторінці з використанням шрифту Times New Roman текстового 
редактора Word, розмір 14. 

Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – не менше 25 мм, 
верхнє та нижнє  – не менше  20 мм, праве – не менше 10 мм. 
Шрифт повинен бути чітким, чорного кольору, з однаковою 
щільністю тексту. 

Вступ, основні розділи, висновки і список літератури у 
визначеній послідовності починаються з нової сторінки. Заголовки 
розділів розташовують посередині рядка симетрично тексту, 
пишуться великими літерами, не підкреслюючи. Заголовки 
підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з абзацного 
відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не 
підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з 
двох речень, їх розділяють крапкою. Перенос слів у заголовку не 
допускається. Крапку в заголовках не ставлять. Усі заголовки 
розміщують на одному аркуші з наступним текстом. Не 
допускається розміщувати назву розділу, підрозділу та пункту в 
нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один 
рядок тексту. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім 
текстом – незаповнений рядок. 

Усі сторінки повинні мати суцільну нумерацію впродовж усього 
тексту, починаючи з титульного аркуша. Номер сторінки 
проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки в 
кінці. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. 
Ілюстрації й таблиці, що розміщені на окремих сторінках, 
включають до загальної нумерації сторінки роботи. 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи нумерують 
арабськими цифрами. Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, 
після номера крапку не ставлять. Потім з нового рядка друкують 
заголовок розділу.  

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах 
кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і 
порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. В кінці 
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номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій 
підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку іде заголовок 
підрозділу. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного 
підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, підрозділу 
та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. У кінці 
номера повинна стояти крапка, наприклад: 1.3.2. (другий пункт 
третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку іде 
заголовок пункту. 

Структурні елементи “ ЗМІСТ”, “ ВСТУП”, “ ВИСНОВКИ”, “ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” і т.п. не нумерують, а їх 
назви є заголовком структурних елементів. 

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви 
наводяться мовою оригіналу. 

Скорочення слів і словосполучень у роботі виконуються 
відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої 
справи. 

Таблиці та ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, 
діаграми) розміщують безпосередньо після тексту, де вони 
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Таблиця має 
розміщуватися уздовж сторінки, або поперек з відповідним 
поворотом її проти годинникової стрілки. На всі таблиці та 
ілюстрації мають бути посилання в роботі. Таблиці та ілюстрації 
нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в 
межах розділу, за винятком таблиць та ілюстрацій, що наводяться в 
додатках. Номер таблиці або ілюстрації складається з номера 
розділу і порядкового номера таблиці або ілюстрації, відокремлених 
крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу, 
рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу. 

Таблиця має мати назву, яку друкують малими літерами (крім 
першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і 
відбивати зміст таблиці. 

При перенесенні таблиці на наступну сторінку слово  Таблиця  і 
номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, 
над іншими частинами пишуть слова Продовження табл. і вказують 
номер таблиці, наприклад: Продовження табл. 1.2. При перенесенні 
таблиці на наступній сторінці повторюють її вихідні дані (“шапку”). 
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Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а 
підзаголовки – з малої, якщо вони складають одні речення з 
заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення пишуть з 
великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиці крапки не 
ставлять. 

У графах таблиць неможливо залишати вільні місця: якщо дані 
відсутні, слід ставити тире або помічати словом “дані відсутні”. 
Якщо табличні колонки заповнені текстом, крапка наприкінці не 
ставиться. Числові величини в одній графі повинні мати однакову 
кількість десяткових знаків.  

Коли усі параметри, що розміщуються у таблиці, мають 
однакову розмірність, то позначення одиниці виміру розміщують 
над таблицею. Якщо параметри мають різну розмірність, то 
позначення одиниці виміру подають у заголовку до кожної графи. 

Ілюстрації теж можуть мати назву, яку розміщують під 
ілюстрацією і позначають словом “Рисунок ___”, наприклад, 
“Рисунок 3.1 – Схема розміщення”. 

Формули та рівняння в звіті розташовують безпосередньо після 
тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і 
нижче кожної формули або рівняння залишають не менше одного 
вільного рядка. Формули і рівняння нумерують порядковою 
нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння 
складається з номера розділу і порядкового номера формули або 
рівняння відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя 
формула першого розділу. Номер формули або рівняння в дужках у 
крайньому правому положенні на рядку. Після формули пишуть 
слово «де» і розшифровують позначення словами в такій 
послідовності, в якій вони подані у формулі. Після слова «де» 
двокрапка не ставиться.  

Додатки до звіту оформлюють у вигляді окремої частини, 
розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті 
роботи. Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, 
наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Додатки повинні мати 
спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими 
літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. 
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24

повинно бути надруковано слово “Додаток ___” і велика літера, що 
позначає додаток. 

 

6. Вимоги до наукової доповіді 

 
В кінці основного та заключного етапів студент повинен вміти 

зробити доповідь про отримані, в результаті досліджень, висновки. 
Доповідь повинна містити в собі коротко висвітлені (викладені) 

основні наукові положення автора, їх практичне значення, можливу 
область застосування, висновки і пропозиції. Враховуючи 
обмеженість часу, що відводиться на семінарі або конференції для 
доповіді про результати НДР, необхідно основні положення і їх 
аргументацію представити коротко і чітко. 

Читати доповідь перед аудиторією не рекомендується. 
Письмовий текст доповіді використовують для довідок та 
зачитування цитат. 

 
7. Вимоги до рецензії на НДР 

 
Рецензія – це форма наукової роботи, яку студент повинен уміти 

виконати. Вона являє собою відзив про наукову роботу. 
Це робота в якій критично оцінено основні положення і 

результати рецензованого наукового дослідження. При 
рецензуванні необхідно зробити оцінку актуальності її теоретичних 
положень, наук, новизни і достовірності отриманих результатів, 
практичної їх значимості. 

При складанні рецензії повинен студент притримуватись 
наступної схеми: 

1) обґрунтування необхідності розробки такої теми НДР; 
2) оцінка наукового змісту роботи; 
3) оцінка мови і стилю викладених результатів 

дослідження; 
4) оцінка обсягу дослідження; 
5) загальний висновок про роботу; 
6) підсумкова оцінка дослідження. 
Варто врахувати, що критика рецензента повинна бути 

доброзичливою, але разом з тим принциповою та вимогливою. 
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ДОДАТКИ  
Додаток А 

 
Рекомендована тематика науково-дослідних робіт студентів 

напряму підготовки «Економіка підприємства» 
 

1. Вартість робочої сили і конкурентоспроможність продукції 
підприємства (на прикладі …). 

2. Енергоємність продукції та її конкурентоспроможність (на 
прикладі …). 

3. Фондоємність продукції та її конкурентоспроможність (на 
прикладі …). 

4. Фондовіддача та ефективність виробництва підприємства. 
5. Економічне обґрунтування заходів щодо підвищення рівня 

конкурентоспроможності продукції підприємства. 
6. Економічне обґрунтування заходів щодо збільшення тривалості 

використання основних виробничих фондів підприємства. 
7. Допоміжне виробництво підприємства і його вплив на 

господарську діяльність. 
8. Економіко-екологічна оцінка виробництва продукції (на 

прикладі …). 
9. Економічна безпека підприємства та її забезпечення. 
10. Економічна оцінка використання виробничого потенціалу 

підприємства. 
11. Діагностичні параметри господарської діяльності підприємства 

та їх використання (на прикладі …). 
12. Прискорення оборотності оборотних засобів підприємства і 

результати господарської діяльності підприємства. 
13. Економічне обґрунтування заходів щодо забезпечення 

підприємства власними оборотними засобами. 
14. Джерела утворення оборотних засобів і їх вплив на 

господарську діяльність підприємства. 
15. Оборотність і оборот основних виробничих фондів 

підприємства та їх вплив на його господарську діяльність. 
16. Відтворення основних виробничих фондів та ефективність 

виробництва. 
17. Прибуток підприємства і механізм його формування. 
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18. Прискорена амортизація основних виробничих фондів і 
ефективність виробництва. 

19. Збільшення умовно-постійних витрат виробництва і його 
ефективність. 

20. Економічне обґрунтування рівня рентабельності 
(прибутковості) підприємства. 

21. Економічне обґрунтування джерел відтворення основних 
виробничих фондів. 

22. Економічна оцінка екологізації підприємства. 
23. Оптимізація обсягу виробництва продукції і ефективність її 

виробництва (на прикладі …). 
24. Економічна оцінка земель в аграрному виробництві та її 

використання в господарському процесі (на прикладі …). 
25. Цінова політика підприємства та її вплив на його господарську 

діяльність (на прикладі …). 
26. Поліпшення збуту продукції та його вплив на господарську 

діяльність підприємства (на прикладі …). 
27. Удосконалення матеріально-технічного забезпечення 

підприємства ресурсами та його вплив на господарську 
діяльність (на прикладі …). 

28. Амортизаційна політика підприємства і її вплив на його 
господарську діяльність (на прикладі …). 

29. Механізм впливу підвищення рівня продуктивності праці на 
зниження собівартості продукції (на прикладі …). 

30. Механізм підвищення продуктивності праці на підприємстві і 
його ефективність (на прикладі …). 

31. Механізм впливу соціальних чинників на ріст продуктивності 
праці на підприємстві і ефективність виробництва (на прикладі 
…). 

32. Витрати торгівельного підприємства та їх формування (на 
прикладі …). 

33. Торгівельна націнка та її вплив на господарську діяльність 
підприємства і попит споживача (на прикладі …). 

34. Сезонний розпродаж товарів і його вплив на господарську 
діяльність торговельного підприємства (на прикладі …). 

35. Обґрунтування заходів щодо зниження витрат торгівельного 
підприємства (на прикладі …). 
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36. Формування прибутку торгівельного підприємства та механізм 
його розподілу (на прикладі …). 

37. Витрати торгівельного підприємства на рекламу та їх 
ефективність (на прикладі …). 

38. Кругообіг виробничих ресурсів в господарській діяльності 
підприємства і його вплив на ефективність виробництва 
підприємства (на прикладі…). 

39. Прискорення оборотності оборотних засобів підприємства і 
його вплив на господарську діяльність підприємства (на 
прикладі …). 

40. Вивільнення оборотних засобів з господарського кругообороту 
та його вплив на господарську діяльність підприємства (на 
прикладі …). 

41. Обґрунтування нормативу власних оборотних засобів 
підприємства (на прикладі …). 

42. Забезпечення підприємства власними оборотними засобами та 
його вплив на господарську діяльність підприємства (на 
прикладі …). 

43. Матеріаломісткість продукції та її конкурентоспроможність (на 
прикладі …). 

44. Шляхи економії матеріальних ресурсів та ефективність 
виробництва продукції (на прикладі …). 

45. Механізм формування прибутку підприємства та його 
збільшення (на прикладі …). 

46. Механізм розподілу прибутку підприємства та його вплив на 
господарську діяльність (на прикладі …). 

47. Обґрунтування обсягу прибутку підприємства та його вплив на 
господарську діяльність (на прикладі …). 

48. Самофінансування господарської діяльності підприємства та 
його ефективність (на прикладі …). 

49. Обґрунтування рівня рентабельності виробництва та його 
вплив на господарську діяльність підприємства (на прикладі 
…). 

50. Механізм формування витрат на персонал підприємства та їх 
вплив на господарську діяльність підприємства (на прикладі 
…). 

51. Показники рівня продуктивності праці на підприємстві та їх 
використання в господарській практиці (на прикладі …). 
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52. Обґрунтування рівня продуктивності праці та його вплив на 
ефективність виробництва (на прикладі …). 

53. Обґрунтування рівня середньої заробітної плати на 
підприємстві та його вплив на ефективність виробництва (на 
прикладі …). 

54. Механізм формування фонду оплати праці на підприємстві та 
його вплив на ефективність виробництва (на прикладі …). 

55. Обґрунтування резервів росту продуктивності праці на 
підприємстві (на прикладі …). 

56. Вплив соціальних чинників на підвищення продуктивності 
праці (на прикладі …). 

57. Амортизаційна політика підприємства та її вплив на 
господарську діяльність підприємства (на прикладі …). 

58. Нематеріальні активи підприємства та їх вплив на його 
господарську діяльність (на прикладі …). 

59. Удосконалення організації оплати праці та його вплив на 
господарську діяльність підприємства (на прикладі …). 

60. Удосконалення поточного планування господарської діяльності 
підприємства та його ефективність (на прикладі …). 

61. Формування структури оборотних засобів підприємства та її 
вплив на господарську діяльність підприємства (на прикладі 
…). 

62. Механізм формування витрат виробництва підприємства та їх 
зниження (на прикладі …). 

63. Оптимізація обсягу виробництва продукції та зниження витрат 
виробництва (на прикладі …). 

64. Управління собівартістю продукції (на прикладі …). 
65. Економічні і екологічні наслідки розпаювання земель (на 

прикладі …). 
66. Економічна ефективність використання землі як основного 

засобу виробництва у сільському господарстві (на прикладі …). 
67. Економічна і соціальна ефективність використання 

орендованих земель в сільському господарстві (на прикладі …). 
68. Економічне обґрунтування заходів щодо відтворення 

родючості ґрунту в умовах оренди земельних ділянок (на 
прикладі …). 

69. Економіко-екологічна оцінка використання землі як основного 
засобу виробництва у сільському господарстві (на прикладі …). 
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70. Паритет цін на сільськогосподарську і промислову продукцію 
та його наслідки (на прикладі …). 

71. Механізм впливу платного водокористування на економіко-
екологічну ефективність використання зрошуваних земель (на 
прикладі …). 

72. Економічно-екологічна оцінка впливу осушення земель на 
навколишнє природне середовище (на прикладі …). 

73. Економічно-екологічна ефективність природоохоронних 
заходів на меліорованих землях (на прикладі …). 

74. Економічні передумови платного водокористування на 
зрошуваних землях (на прикладі …). 

75. Удосконалення організації виробництва продукції (на прикладі 
…). 

76. Механізм впливу соціальних факторів виробництва на 
поліпшення використання основних виробничих фондів і 
ефективність виробництва підприємства (на прикладі …). 

77. Техніко-економічне обґрунтування норм витрат матеріальних 
ресурсів (на прикладі …). 

78. Структура основного капіталу та зниження фондоємності 
продукції (на прикладі …). 

79. Оборотний капітал підприємства та підвищення ефективності 
виробництва. 

80. Основний капітал підприємства та підвищення продуктивності 
праці і фондовіддачі (на прикладі …). 

81. Вибір ставки дисконтування при обґрунтуванні проектів. 
82. Вдосконалення економічної оцінки вигід проекту. 
83. Вдосконалення методики порівняння ефективності проектів 

різної тривалості. 
84. Формування портфелю інвестицій при існуючих ресурсних 

обмеженнях. 
85. Маркетинговий аудит підприємств державної та недержавної 

форми власності. 
86. Маркетинг освітянських послуг в кредитно-модульній системі 

організації навчального процесу. 
87. Ефективність прийняття економічних рішень за умови ризику 

та його невизначеності (на прикладі …). 
88. Економічне обґрунтування джерел фінансового забезпечення 

проектів реконструкції підприємства. 
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89. Економічне обґрунтування екологічного оздоровлення 
території (земель, водних артерій і т.д.). 

90. Формування та оцінка портфеля реальних інвестицій на 
підприємстві. 

91. Організаційно-економічні основи договірних відносин 
підприємства на ринку та їх використання в господарській 
практиці (на прикладі …). 

92. Внутрішні ціни як інструмент організації 
внутрішньовиробничих економічних відносин (на прикладі …). 

93. Поглиблена діагностика фінансово-економічної діяльності 
підприємства та її використання в господарській діяльності 
підприємства (на прикладі…). 

94. Структура матеріальних та нематеріальних активів та її вплив 
на господарську діяльність підприємства. 

95. Діагностика ринкового та екологічного становища 
підприємства та її використання в господарській практиці. 

96. Оцінка стану та ефективності використання основних засобів 
підприємства. 

97. Структура та ефективність використання оборотних коштів 
підприємства. 

98. Ефективність використання персоналу підприємства. 
99. Діагностика ризику банкрутства суб’єкта господарювання та її 

використання в господарській практиці. 
100. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства та її 

використання в господарській практиці. 
101. Оцінка інтегральної ефективності діяльності підприємства та її 

використання в господарській практиці. 
102. Соціальний розвиток колективу та його вплив на господарську 

діяльність підприємства. 
103. Оцінка ступеню варіації ознак та методи дисперсійного аналізу 

та їх використання в господарській практиці. 
104. Оцінка ступеню сезонних коливань та їх використання в 

господарській практиці. 
105. Застосування індексного статистичного аналізу в 

дослідженнях, оцінці господарської діяльності підприємства 
(на прикладі …). 

106. Дослідження форм функціонування внутрішнього 
економічного механізму вітчизняних підприємств. 
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107. Формування витрат підприємства та їх зниження (на прикладі 
…). 

108. Обґрунтування рівня витрат на виробництво продукції. 
109. Обґрунтування беззбиткового обсягу виробництва та реалізації 

продукції.  
110. Резерви підвищення конкурентоспроможності продукції 

підприємства (на прикладі …). 
111. Обґрунтування організаційно-економічних заходів щодо 

санації підприємства (на прикладі …). 
112. Формування економічного потенціалу підприємства та його 

ефективність. 
113. Оптимізація комплексу організаційно-економічних заходів 

щодо покращення використання оборотних коштів. 
114. Обґрунтування резервів підвищення ефективності фінансової 

діяльності підприємства. 
115. Особливості організації праці трудових колективів (на прикладі 

…). 
116. Організаційно-технічний рівень виробництва: показники, 

шляхи підвищення і його вплив на господарську діяльність 
підприємства. 

117. Оптимізація завантаження обладнання (на прикладі …). 
118. Обґрунтування виробничої програми підприємства. 
119. Шляхи оптимізації інвестиційного портфеля з урахуванням 

ризику. 
120. Обґрунтування ступеня ризику в процесі організації та ведення 

підприємницької діяльності. 
121. Управління банківським ризиком (на прикладі …). 
122. Управління ризиками страхової компанії (на прикладі …). 
123. Управління екологічними ризиками на підприємстві (на 

прикладі …). 
124. Активні операції комерційного банку та їх ефективність (на 

прикладі…). 
125. Структура активних операцій комерційного банку та її 

ефективність (на прикладі …). 
126. Оцінка економічної доцільності та ризикованості окремих 

активних операцій комерційного банку (на прикладі …). 
127. Кредитна політика комерційного банку та її ефективність (на 

прикладі…). 
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128. Політика комерційного банку щодо ризику та її ефективність 
(на прикладі …). 

129. Якість продукту комерційного банку та його ефективність (на 
прикладі…). 

130. Резерви комерційного банку та ефективність їх використання 
(на прикладі …). 

131. Дивідендна політика комерційного банку та її ефективність (на 
прикладі…). 

132. Залучені кошти (депозити) комерційного банку та ефективність 
використання (на прикладі). 

133. Структура залучених коштів, її удосконалення та ефективність 
використання (на прикладі …). 

134. Відсоткова політика комерційного банку в частині залучених 
коштів (на прикладі …). 

135. Обґрунтування маржі між активними й пасивними операціями 
комерційного банку (на прикладі …). 

136. Ефективність використання власних коштів комерційного 
банку (на прикладі …). 

137. Ефективність використання залучених коштів комерційного 
банку (на прикладі …). 

138. Формування банківських пасивів комерційного банку та їх 
використання (на прикладі …). 

139. Ресурсний потенціал комерційного банку та його використання 
(на прикладі …). 

140. Регулятивний капітал комерційного банку і ефективність його 
використання (на прикладі …). 

141. Ризики комерційного банку та ефективність їх попередження 
(на прикладі …). 

142. Формування капіталу комерційного банку та його джерела (на 
прикладі…). 

143. Формування прибутку комерційного банку та його джерела (на 
прикладі…). 

144. Оцінка ефективності діяльності комерційного банку (на 
прикладі …). 

145. Фінансовий стан комерційного банку та його поліпшення (на 
прикладі…). 

146. Ймовірність банкрутства комерційного банку та його ознаки 
(на прикладі …). 
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147. Запобігання банкрутства комерційного банку (на прикладі …). 
148. Обґрунтування обсягу банківського капіталу (на прикладі 

комерційного банку…). 
149. Статутний фонд комерційного банку: джерела утворення та 

ефективність його використання (на прикладі …). 
150. Витрати комерційного банку та їх зниження (на прикладі …). 
151. Кредитна політика комерційного банку і позичальників – 

важлива умова ефективного господарювання (на прикладі …). 
152. Ефективність кредитних вкладень комерційних банків (на 

прикладі …). 
153. Капіталізація дивідендів та її ефективне здійснення (на 

прикладі …). 
154. Загальний резерв комерційного банку та його формування (на 

прикладі…). 
155. Формування власного капіталу комерційного банку (на 

прикладі …). 
156. Максимальний кредитний потенціал комерційного банку, його 

формування та ефективність використання (на прикладі …). 
157. Ефективність кредитно-інвестиційної політики комерційного 

банку (на прикладі …). 
158. Рентабельність комерційного банку та її підвищення (на 

прикладі …). 
159. Оцінка діяльності комерційного банку за допомогою методу 

коефіцієнтів (на прикладі …). 
160. Валовий та чистий прибуток комерційного банку: механізм 

формування та розподілу (на прикладі …). 
161. Мінімізація кредитного ризику комерційного банку та її 

ефективність (на прикладі …). 
162. Формування валових доходів банків (на прикладі …). 
163. Комісійні доходи комерційного банку, їх формування та 

збільшення (на прикладі …). 
164. Валові витрати комерційних банків їх формування та 

зменшення (на прикладі …). 
165. Прибуток комерційного банку як показник фінансової стійкості 

банку (на прикладі …). 
166. Рентабельність діяльності комерційного банку та її підвищення 

(на прикладі …). 
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167. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку та 
умови їх забезпечення (на прикладі …). 

168. Власний капітал комерційного банку: джерела формування та 
ефективність використання (на прикладі …). 

169. Формування банківських пасивів та їх структури (на прикладі 
…). 

170. Резерви підвищення ефективності функціонування 
комерційного банку та їх ефективність (на прикладі …). 

171. Інноваційна діяльність підприємства та її ефективність. 
172. Цінова тактика підприємства (на прикладі …). 
173. Оцінка ризику при встановленні ціни. 
174. Моніторинг цін конкурентів при формуванні цінової політики 

підприємства. 
175. Оцінка загрози банкрутства підприємства. 
176. Оцінка кризового стану підприємства й шляхи виходу із нього. 
177. Антикризове фінансове управління підприємством та 

запобігання банкрутства (на прикладі …). 
178. Обґрунтування антикризових заходів на підприємстві. 
179. Інвестиційна привабливість підприємства та її обґрунтування. 
180. Санація підприємства та її ефективність. 
181. Організація антикризової діяльності на підприємстві. 
182. Антикризовий моніторинг підприємства. 
183. Оцінка ефективності системи антикризового управління. 
184. Економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємства. 
185. Економічне обґрунтування стратегії стабілізації підприємства. 
186. Економічне обґрунтування стратегії виживання підприємства. 
187. Економічне обґрунтування фінансової стратегії підприємства. 
188. Економічне обґрунтування екологічної стратегії підприємства. 
189. Економічне обґрунтування соціальної стратегії підприємства. 
190. Формування стратегії поведінки підприємства на ринку цінних 

паперів. 
191. Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 
192. Формування стратегії попередження банкрутства підприємства. 
193. Формування інноваційної стратегії підприємства. 
194. Формування інвестиційної стратегії підприємства. 
195. Обґрунтування ефективності розширення портфеля страхових 

послуг страхової компанії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35

196. Обґрунтування стратегічної необхідності соціального захисту 
населення. 

197. Економічне обґрунтування джерел поповнення Пенсійного 
фонду. 

198. Економічне обґрунтування нормативу відрахувань до 
Пенсійного фонду. 

199. Показники та оцінка конкурентних можливостей підприємства. 
200. Ринкова ціна капіталу підприємства та його джерела. 
201. Удосконалення методики визначення ймовірності банкрутства 

підприємства. 
202. Оцінка фінансової стійкості підприємства і її використання в 

господарській практиці. 
203. Факторний аналіз рентабельності виробництва та його 

використання у господарській діяльності підприємства. 
204. Інтегрована оцінка діяльності підприємства та її використання 

у господарській діяльності підприємства. 
205. Оцінка вартості підприємства як теоретична основа 

економічного діагностування. 
206. Ризики підприємства та способи їх запобігання. 
207. Оцінка ризиків на підприємстві (на прикладі …). 
208. Оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства (на 

прикладі…). 
209. Економічні засади господарської діяльності структурних 

підрозділів підприємства та їх вплив на господарську 
діяльність підприємства (на прикладі …). 

210. Виробнича інфраструктура підприємства та її ефективність (на 
прикладі…). 

211. Особливості формування витрат у будівництві (на прикладі …). 
212. Особливості ціноутворення у будівництві (на прикладі …). 
213. Формування економічних відносин між структурними 

підрозділами підприємства та їх вплив на господарську 
діяльність підприємства (на прикладі …). 

214. Ринок лізингових послуг в аграрному виробництві та його 
ефективність. 

215. Прискорення обороту капіталу підприємства та його вплив на 
господарську діяльність підприємства. 

216. Підвищення економічної ефективності аграрних підприємств 
(на прикладі …). 
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217. Удосконалення міжгалузевих економічних відносин в 
аграрному виробництві (на прикладі …). 

218. Кредитна ставка та її вплив на ефективність господарської 
діяльності підприємства. 

219. Вивільнення оборотного капіталу з господарського обігу та 
ефективність виробництва. 

220. Платоспроможний попит та інфляція. 
221. Ціна як інструмент регулювання ефективності виробництва. 
222. Підвищення продуктивності виробничих ресурсів підприємства 

та ефективність виробництва. 
223. Продуктивність авансового капіталу підприємства. 
224. Обґрунтування показників використання землі як основного 

засобу виробництва в аграрному виробництві. 
225. Обґрунтування видів економічного ефекту – кінцевих 

результатів діяльності підприємства. 
226. Удосконалення методики визначення ефективності 

виробництва. 
227. Людський капітал як джерело економічного зростання. 
228. Витрати пов’язані з персоналом підприємства та підвищення їх 

ефективності. 
229. Підвищення ефективності використання об’єктів 

інтелектуальної власності на підприємстві. 
230. Прискорення оборотності матеріально-технічних ресурсів 

підприємства та його вплив на ефективність виробництва. 
231. Внутрішньогосподарське планування на підприємстві як 

чинник підвищення ефективності виробництва. 
232. Раціональна організація виробничих процесів на підприємстві 

як чинник підвищення ефективності виробництва. 
233. Плинність персоналу підприємства та мінімізація втрат 

робочого часу. 
234. Створення сприятливого соціального мікроклімату на 

підприємстві та його вплив на ефективність виробництва. 
235. Задоволення суб’єктів виробничих відносин підприємства та 

його вплив на господарську діяльність. 
236. Удосконалення мотивації працівників до високопродуктивної 

праці на підприємстві. 
237. Оптимізація використання виробничих ресурсів підприємства і 

ефективність виробництва. 
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238. Підвищення ефективності використання нематеріальних 
активів підприємства. 

239. Максимізація прибутку підприємства. 
240. Вартість робочої сили і собівартість продукції підприємства. 
241. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства і 

ефективність виробництва підприємства. 
242. Економічне обґрунтування рівня рентабельності виробництва 

продукції підприємства. 
243. Рентабельність виробництва продукції і податок з прибутку. 
244. Економічне обґрунтування рівня забезпеченості підприємства 

основним і оборотним капіталом та ефективність виробництва. 
245. Інвестиції в людський капітал підприємства та ефективність 

виробництва. 
246. Ефективність розміщення замовлення на матеріально-технічні 

ресурси і ефективність виробництва. 
247. Економічний механізм утворення прибутку підприємства і його 

використання в господарській практиці. 
248. Рентабельність продажу (обороту) як показник ефективності 

виробництва і його використання в господарській діяльності 
підприємства. 

249. Запас надійності виробництва як чинник ефективності 
господарської діяльності і його використання в господарській 
практиці. 

250. Використання досягнень науково-технічного прогресу на 
підприємстві і ефективність виробництва. 

251. Обґрунтування системи показників ефективності виробництва 
підприємства та їх застосування в господарській практиці. 

252. Екологізація виробництва підприємства та її ефективність. 
253. Формування рівня заробітної плати на підприємстві. 
254. Обґрунтування соціальної структури персоналу підприємства 

та її ефективність. 
255. Формування витрат підприємства на збут продукції та їх 

зниження. 
256. Підвищення ефективності використання інформаційних 
ресурсів підприємства. 
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Додаток Б 
Зразок заяви для закріплення теми науково-дослідної роботи 

 
 

                                                                          
Завідувачеві кафедри  
економіки підприємства  
проф. Кушнір Н.Б. 
студентки 1 групи ІІІ курсу 
напряму підготовки 6.030504                        
“Економіка підприємства ” 
 Мельник Валентини Петрівни 

 
 

З А Я В А 

 

Для проведення науково-дослідної роботи прошу затвердити 

тему: “ Вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві ”. 

 
5 вересня 20 … року                                            В.П. Мельник 
                                                            [підпис] 
 
 
 
     “Погоджено” 
Науковий керівник:                      [посада, ініціали, прізвище] 
                                               [підпис] 
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Додаток В  

Зразок оформлення титульної сторінки звіту про результати 
науково-дослідної роботи студента 

 
Міністерство освіти і науки України 

 
Національний університет водного господарства та 

природокористування 
Навчально – науковий інститут економіки, менеджменту та права 

 
Кафедра економіки підприємства 

 
 
 

З В І Т 
про результати ............. етапу науково-дослідної роботи на тему: 

“................................................” 
 
 
 

                                                       
Виконав: 
                                                                     
студент 1 групи Ш курсу 
напряму підготовки  
«Економіка підприємства» 
Коваленко Л.І. 
                                                                     
Науковий керівник: 
[посада, ініціали, прізвище]                      

 
 
 
 
 

Рівне – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


