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ПЕРЕДМОВА 
 

Виконання та захист дипломної роботи є завершальним етапом навчання, 
що дає право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Вона являє 
собою наукове дослідження, виконане під керівництвом провідного фахівця –  
викладача кафедри.  

Дипломна робота – найважливіша форма самостійної роботи студента, в 
процесі якої він набуває умінь і навичок організації та здійснення наукових до-
сліджень. Вона відображає загальноосвітню і фахову зрілість випускника, 
вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при розв'я-
занні тих чи інших практичних завдань у сфері адміністративного управління, 
еколого-економічної діяльності в галузі охорони довкілля та природних ресур-
сів або управління інноваційною діяльністю. 

Дипломна робота магістра є кваліфікаційною роботою, на підставі 
якої державна екзаменаційна комісія (ДЕК) здійснює державну атестацію ви-
пускника. ДЕК визначає рівень теоретичної підготовки студента, його готов-
ність до самостійної наукової та виробничої діяльності за фахом і приймає рі-
шення про надання відповідної кваліфікації освітньо-кваліфікаційного рівня 
"Магістр"  за однією  зі  спеціальностей  галузі  знань  1801  Специфічні ка-
тегорії. 

Виконання магістерської роботи має підтвердити здатність студента об-
ґрунтовувати ідеї та здійснювати їхню практичну реалізацію, самостійно про-
водити наукові дослідження й аналітичну діяльність, а саме: 

 уміти чітко визначити наукову задачу, мету, конкретні завдання дослі-
дження і скласти його план; 

 вибрати необхідні методи й засоби вирішення наукових і практичних 
задач, використовуючи сучасні інформаційні технології та засоби автоматизації 
досліджень; 

 складати бібліографічну довідку за темою дипломної роботи; 
 робити висновки із отриманих результатів, підбивати підсумки вико-

наної роботи  з урахуванням загальноприйнятих вимог до їхнього оформлен-
ня, використовуючи для цього сучасні засоби редагування та друкування. 

Дипломна робота магістра виконується за матеріалами виробничої та пе-
реддипломної практик. Написання роботи без використання і аналізу матеріа-
лів, що характеризують діяльність конкретної організації (підприємства), не 
допускається. 

 
1. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

 
1.1. Дипломна робота магістра характеризується єдністю змісту і повинна 

містити науково обґрунтовані теоретичні або (та) експериментальні результати 
і відповідні наукові положення, тобто раніше невідоме знання. Дипломна робо-
та магістра має містити нове рішення актуальної наукової задачі. 

1.2. Дипломна робота має показати, як студент володіє методикою і тех-
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нікою прикладних досліджень, наскільки він уміє аналізувати, узагальнювати 
та формулювати висновки з отриманих результатів, працювати з літературними 
джерелами тощо. Робота може бути: 1) експериментальною (самостійні 
дослідження студента, вивчення та засвоєння ним методики, розробка програ-
ми тощо); 2) теоретичною (студент проводить теоретичні дослідження і ви-
вчення досвіду практичної роботи); 3) теоретико-практичною. 

1.2. Підготовка дипломної роботи вимагає глибоких теоретичних знань та 
уміння використовувати їх стосовно об'єкта дослідження. Ретельне, глибоке ви-
вчення дисциплін, що викладаються в університеті, не виключає постійного са-
мостійного удосконалення і поглиблення набутих знань у тих галузях, які від-
повідають обраній темі дипломної роботи. Вибір теми дипломної роботи – ви-
рішальний момент її підготовки. 

1.3. Тематика дипломних робіт повинна бути актуальною. У зв'язку з цим 
вона розробляється, щорічно переглядається кафедрою прикладної економіки  
та затверджується у встановленому порядку. Слід зауважити, що студент має 
право запропонувати свою тему дипломної роботи, але при цьому він пови-
нен обґрунтувати доцільність розробки запропонованої теми. Вибрані теми за-
кріплюються за кожним студентом наказом ректора згідно з поданням декана-
ту. Цим же наказом кожному студенту призначається науковий керівник дип-
ломної роботи, який контролює виконання індивідуального плану підготовки 
дипломної роботи. Керівниками дипломних робіт можуть бути як досвідчені 
викладачі, так і наукові співробітники або висококваліфіковані спеціалісти з 
організацій, де студенти проходили переддипломну практику. 

1.4. На початку підготовки дипломної роботи студент повинен ознайоми-
тися зі змістом спеціальної літератури за обраною темою, скласти розгорнутий 
план із зазначенням основних розділів та підрозділів роботи, який має бути уз-
годжений з науковим керівником. Виконані розділи роботи подаються на розг-
ляд керівнику, відповідно до його зауважень уточнюються, доповнюються, а в 
разі необхідності переробляються студентом. 

1.5. Дипломна (кваліфікаційна) робота повинна містити формулювання 
мети і завдань, методику дослідження, отримані результати, їх аналіз і виснов-
ки. Рекомендується така структура дипломної (кваліфікаційної) роботи: 

а) титульний аркуш та індивідуальне наукове завдання на виконання ро-
боти (додатки Г і Д); 

б) анотація (додаток Е); 
в) зміст, де вказуються назви розділів і підрозділів та сторінки, на яких 

вони розміщені (додаток Б); 
г) вступ, у якому розкривають актуальність обраної теми, об'єкт і пред-

мет дослідження, мету й основні завдання роботи, її теоретичну та практичну 
значущість, структуру дипломної роботи; 

д) теоретична частина (розділ 1) має включати огляд літератури з обраної 
теми, інформацію про методи та організацію дослідження, висновки щодо ак-
туальності розробки обраної теми; 

е) аналітична частина (розділ 2) включає характеристику предмета до-
слідження, його аналіз і розкриває специфічність цього предмета за сучасних 
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умов становлення і розвитку ринкових відносин; 
ж) прикладна частина (розділ 3) містить висновки й пропозиції щодо по-

ліпшення роботи окремого суб'єкта ринкових відносин, проаналізованого в 
розділі 2, з урахуванням теоретичних розробок, виконаних у розділі 1. 

1.6. Кожний розділ дипломної кваліфікаційної роботи має самостійне 
значення, але всі вони повинні бути підпорядковані основній меті й завданням, 
узгоджуватись з направленістю теми та органічно пов'язуватись між собою. У 
магістерській роботі не варто подавати будь-які матеріали, що не мають відно-
шення до наукової задачі, сформульованої автором.  

Структура й зміст розділів визначаються метою і завданнями, конкретни-
ми потребами розробки тих чи інших питань теми для даного об'єкта (підпри-
ємства, організації, установи тощо). Кожний з розділів дипломної роботи, зале-
жно від обсягу поданого матеріалу,  може складатися з 3...4  підрозділів обся-
гом до 10 стор. кожний. 

Обсяг дипломної роботи магістра залежить від особливостей теми і може 
становити в середньому 70-80 сторінок.  

 
2. ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

  
2.1. Назва дипломної роботи магістра повинна бути якомога коротшою, 

відповідати освітньо-кваліфікаційній характеристиці магістра за відповідною 
спеціальністю та відображати суть вирішуваної наукової або практичної задачі. 

Тема має бути актуальною, мати теоретичне і практичне значення, відпо-
відати сучасному стану та перспективам розвитку адміністративного менедж-
менту, екологічної економіки та інноваційної діяльності підприємства або уста-
нови, де студент проходив виробничу та переддипломну практику.  

Тематика має охоплювати усі напрями, що віддзеркалюють організацію 
адміністративної діяльності, її планування та управління бюджетним забезпе-
ченням і трудовими ресурсами підприємства. При виборі теми дослідження 
слід виходити з того, що необхідною умовою успішного підприємництва є уп-
равління інноваційною діяльністю, Саме нововведення сприяють підвищенню 
якості і зниженню собівартості продукції, забезпечують її конкурентоспромож-
ність та прибутковість бізнесу. Обмеженість природних ресурсів, недоскона-
лість сучасних виробничих технологій посилюють об’єктивні протиріччя еко-
логічних та економічних інтересів суспільства. Нині природні багатства вико-
ристовують, виходячи з відомчих інтересів товаровиробника. Проте дбайливе 
використання наявних природних ресурсів  є важливою умовою подолання Ук-
раїною економіко-екологічної кризи.   

Дипломні роботи магістрів мають бути реальними, базуватись на приклад-
них дослідженнях, а розроблені рекомендації доцільно подавати керівництву 
підприємства або установ з метою їх реального використання у господарській 
діяльності. Широкого застосування має набути практика виконання магістерсь-
ких робіт на замовлення підприємств. Пропозиції щодо їхньої тематики мають 
бути оформлені у вигляді листа від керівництва підприємства на ім'я завідувача 
кафедри. 
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Робота вважається реальною за виконання однієї з умов: 
• тема роботи запропонована підприємством, виконується на його замов-

лення, що оформлено листом від керівництва; 
• до роботи додаються документи, які засвідчують фактичне впроваджен-

ня її результатів,  або його можливість. 
Результати досліджень, що містяться в роботі, повинні обов'язково: 
• знайти відображення у публікаціях автора; 
• бути апробованими на наукових (науково-практичних) конференціях, 

що підтверджується включенням до програми конференції, друкуванням тез 
доповіді або спеціальною довідкою.  

Зміст дипломної роботи магістра визначається індивідуальним науковим 
завданням (додаток Д), яке складає науковий керівник роботи на підставі пода-
ного магістром плану виконання дипломної роботи і затверджує завідувач ка-
федри. У завданні наводяться вихідні дані до роботи, окреслюється коло пи-
тань, які необхідно розглянути, та здійснюється їхнє групування за трьома роз-
ділами: теоретичним, аналітичним, прикладним.   

Тема дипломної роботи магістра повинна повністю відображати зміст ін-
дивідуального завдання. 

Конкретні завдання на дипломну роботу згідно з її темою видаються і за-
тверджуються одразу після закінчення переддипломної практики магістра. 

2.2. Тематика магістерських робіт формується згідно з профілем універ-
ситету, де підготовка магістрів спеціальностей галузі знань 1801 Специфічні 
категорії, передбачається в першу чергу для гірничодобувної галузі та підпри-
ємств Придніпровського регіону.  

Доцільно, щоб тема дипломної роботи відповідала одному з напрямів на-
укових досліджень за спеціальностями галузі знань 1801 Специфічні категорії, 
наведених у додатку А. У той же час формулювання конкретної теми диплом-
ної роботи може і не повторювати назву наведених вище напрямів досліджень, 
але має перебувати в цих рамках. 

Ці рекомендації не є обов'язковими. Тема роботи може являти собою ві-
дображення комплексу питань з різних напрямів, якщо це необхідно для вирі-
шення поставленої задачі. Тематика може торкатися підприємств та організацій 
різних форм власності.   

Якщо йдеться про діяльність великих підприємств та організацій, то може 
передбачатись комплексна тематика дипломних робіт кількох магістрів, кожен 
з яких опрацьовує свій напрям вирішення комплексної задачі. Також може бути 
запропоновано тему як розвиток результатів індивідуальних і науково-
дослідницьких робіт, виконаних студентами за тематикою досліджень випуск-
ної кафедри. 
  

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

Зміст кожного розділу дипломної роботи магістра значною мірою визна-
чається обраною темою та індивідуальним завданням. Однак наведені нижче 
рекомендації узагальнюють досвід виконання магістерських робіт на кафедрі, 
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тому дотримання їх сприятиме якісній розробці й успішному захисту диплом-
ної роботи магістра. 

 
3.1. Вступ  
 
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми через визначення 

протиріччя розвитку об’єкту, сутність наукового завдання та необхідність його 
дослідження, мета і зміст поставлених задач, формулюються об'єкт і предмет 
дослідження, вказується обраний метод (методи) дослідження та сфера його за-
стосування, основні положення, що виносяться на захист (наукове значення і 
прикладна цінність одержаних результатів), сфера використання результатів 
роботи, їх апробація, перелік публікацій за результатами досліджень (додаток В). 
 Тема магістерської роботи має містити у назві об’єкт, предмет і мету до-
слідження.  

Актуальність обраної теми визначається необхідністю подолання проти-
річчя практики: треба щось зробити (побудувати, вирішити), але немає чим 
(немає інструменту, методу, технології). Актуальність – критерій вибору теми. 

Наукова  задача – проблемна ситуація, яка вимагає свого вирішення й ви-
значає як стратегію дослідження взагалі, так і напрям наукового пошуку зокрема. 

Ідея роботи – науковий прогноз, гіпотеза, інтуїтивний здогад про істотні 
взаємозв'язки між основними параметрами предмета досліджень. Сформульова-
на ідея дозволяє визначити мету роботи та задачі дослідження для її досягнення. 

Мета дослідження –  запланований кінцевий результат, який повинен бу-
ти отриманий внаслідок проведення досліджень. Мета будь-якої наукової праці 
– визначення нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уто-
чнення відомих раніше, але недостатньо вивчених.  

Мета формулюється на основі висунутої ідеї роботи. Структура мети три-
компонентна. У першій частині вказується закономірності, що мають бути вста-
новлені між  параметрами чи елементами предмету досліджень. У другій – визна-
чається ефект, що може бути отриманий при використанні виявлених закономір-
ностей, а також шляхи досягнення цього ефекту. У третій – подається основний 
практичний результат (за рахунок чого реалізується ефект), який забезпечується 
використанням встановлених закономірностей. 

Задачі дослідження – комплекс питань, які необхідно вирішити для до-
сягнення поставленої мети (до них відносяться наукові та практичні задачі). Ре-
комендується формулювати задачі таким чином: "узагальнити існуючі поло-
ження...", "виконати аналіз сучасного стану...", "встановити особливості дія-
льності...", "розробити економіко-математичну модель...", "визначити залеж-
ності...", "оптимізувати параметри процесу...","удосконалити механізм...". 

Об'єкт дослідження – процес або явище, що породжує проблемну ситуа-
цію (протиріччя), і відповідає сфері компетенції магістра відповідної спеціаль-
ності згідно його освітньо-кваліфікаційної характеристики. Один об’єкт може 
бути предметом багатьох досліджень. 

Предмет дослідження – сторона об’єкту, його властивості та галузь за-
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стосування, що обрані для дослідження і містяться у межах об'єкта. 
Методи дослідження – подання переліку використаних методів дослі-

дження із стислим змістовним визначенням того, що саме досліджувалося за 
допомогою кожного з них. 

 Положення, які виносяться на захист – подається коротке формулюван-
ня рішень, запропонованих виконавцем особисто. Кожне положення формулю-
ється з відокремленням його основної сутності. Не можна викладати положення 
шляхом констатації так, що не має можливості виявити його сутність. Подання 
положення у вигляді розширеної анотації теж є помилкою. З погляду виконавця 
та керівника магістерської роботи положення можуть бути відсутні. 

Наукова новизна результатів досліджень – це узагальнення нових науко-
вих результатів, що полягає в перетворенні відомих даних, корінної їх зміни, 
розширенні та доповненні, уточненні, конкретизації, а також розповсюдженні 
відомих результатів на новий клас об'єктів і систем. 

Наукова новизна дає авторові підстави при характеристиці отриманих 
ним результатів і проведення дослідження загалом використовувати поняття 
"вперше", "новий", "удосконалено", "набуло подальшого розвитку",  "що відріз-
няється від відомих". 

До нових не відносяться результати одержані аналогічно опублікованим, 
коли зміни здійснено за рахунок використання нових значень вихідних даних. 

Сфера використання результатів роботи – вказується, які результати і 
на якому підприємстві набули (або набудуть) практичного використання. 

Апробація результатів роботи – вказується на яких наукових (науково-
практичних) конференціях оприлюднені результати дослідження, що включені 
в дипломну роботу магістра. 

Публікації – подається повний перелік робіт, опублікованих у відкритому 
друці за результатами досліджень. 
  

3.2. Теоретичний розділ 
 
У теоретичному розділі необхідно приділити увагу сучасним теоретич-

ним розробкам за темою магістерської роботи, для чого розглянути відповідну 
наукову літературу, визначити своє ставлення до дискусійних питань. Виклад 
теоретичних положень має визначити методи аналізу управлінських, еколо-
го-економічних, інноваційних, соціальних та інших явищ і процесів, що бу-
дуть використані в наступному розділі роботи.  

Метою цього розділу є обґрунтування теоретичної бази розв'язання нау-
кової задачі, якій присвячено роботу. Обґрунтування вибору наукової задачі 
передбачає опис проблемної ситуації, умов, за яких вона виникає, критичний 
аналіз існуючих засобів її розв'язання. 

Стан розробки обраної теми подається магістром через огляд літератур-
них джерел (не менше 30). Він повинен дати загальне уявлення про стан питан-
ня і показати розуміння магістром наукової задачі та шляхів її розв'язання. 
У результаті аналізу магістр повинен дійти висновку, що обрана тема або ще не 
розкрита, або розкрита лише частково, або не в тому аспекті, якого вимагає 
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практика господарювання конкретного підприємства, і тому потребує подаль-
шої розробки. Крім того, огляд літературних джерел за темою повинен показа-
ти ґрунтовне ознайомлення зі спеціальною літературою, вміння критично розг-
лядати різні наукові погляди, виділяти істотне, правильно оцінювати зроблене 
іншими дослідниками. Матеріали такого огляду потрібно систематизувати в 
певному логічному зв'язку, а не в хронологічному порядку їх публікацій. 

Оскільки дипломна робота магістра досліджує вузьку тему, то огляд нау-
кових джерел потрібно робити тільки з питань обраної теми. У тексті магістер-
ської роботи слід користуватись таким планом огляду літератури: 

1) загальна характеристика галузі досліджень, значення останньої в науці 
і промисловості, актуальність завдань, які стоять перед даною галуззю; 

2) класифікація основних напрямів досліджень у даній галузі; визначення 
напрямів, практично використовуваних, і таких, які перебувають у стадії розро-
бки, відображення різних точок зору на розв’язання проблеми; 

3) детальний виклад результатів досліджень за кожним розділом класифі-
кації; критичний аналіз цих матеріалів з пропозиціями і зауваженнями; 

4) у кінці кожного розділу – висновки, підсумки досліджень і перелік ос-
новних невирішених проблем; 

5) на завершення огляду – формулювання основних напрямів досліджень, 
їх актуальність і кінцева мета; орієнтовний план магістерської роботи із зазна-
ченням запропонованої методики теоретичних та експериментальних робіт. 

Правильно написаний огляд літератури можна публікувати як самостійну 
наукову статтю.   

У теоретичному розділі необхідно відобразити такі аспекти: 
 загальні теоретичні основи організаційно-управлінських підходів або 

економічних категорій, досліджуваних у роботі; 
 теоретичне обґрунтування і вибір методів дослідження відповідно до 

поставленої мети; 
 методику кількісної та якісної оцінки факторів, що впливають на фор-

мування досліджуваних показників та їхню класифікацію. 
Висновки з теоретичного розділу мають: 
 відобразити специфіку обраного об'єкта дослідження;  
 висвітлити ступінь новизни обраного теоретичного підходу до 

розв’язання конкретної наукової задачі в дипломній роботі магістра. 
 

3.3. Аналітичний розділ 
 
У другому розділі потрібно дати загальну характеристику об'єкта дослі-

дження, висвітлити історію та перспективи його розвитку. На основі аналізу 
емпіричних або звітних даних, документів оперативного обліку й контролю, 
особистих вражень та узагальнень треба зробити необхідні розрахунки з обра-
ної теми, виявити досягнуті успіхи й недоліки, що підтверджують виявлені у 
попередньому розділі протиріччя, визначити їх причини. Аналітичний розділ 
має бути виконаний з елементами комп’ютерного тренінгу та інформаційних 
технологій для теоретичного обґрунтування оптимальних напрямів соціально-
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економічного розвитку, що найбільшою мірою відповідають поєднанню адмі-
ністративних, інноваційних, економічних і екологічних цілей господарювання 
підприємств.  

Метою даного розділу є обґрунтування моделі проведення дослідження 
(економічної або економіко-математичної), розробка алгоритму розв'язання за-
дачі, розробка методики проведення дослідження. 

Модель є найважливішим інструментом вивчення об'єкта дослідження. 
Вона повинна складатися так, щоб відобразити характеристики об'єкта (власти-
вості, взаємозв'язки, структурні й функціональні параметри тощо), суттєві від-
носно поставленої мети дослідження. Зміст процесу моделювання включає такі 
етапи: складання моделі на основі попереднього вивчення об'єкта і виділення 
його суттєвих характеристик, експериментальний і (або) теоретичний аналіз 
моделі, зіставлення результатів з даними про об'єкт, корегування моделі тощо. 

При побудові моделі слід враховувати такі моменти: 
• досліджувані фактори – їхня кількість і перелік визначаються метою до-

сліджень і зумовлюють вигляд та складність моделі; 
• просторові аспекти – якщо досліджуваний об'єкт зосереджений більше, 

ніж в одній точці, то в моделі слід враховувати відповідні розподільні процеси 
(транспортування, складування тощо); 

• часові аспекти – моделювання системи в динаміці, щоб отримати залеж-
ності зміни координат досліджуваної системи в часі або ж розглядати статичне 
функціонування системи в певний момент часу, а потім повторити розрахунки 
на створеній моделі через певні інтервали часу. 

Таким чином в аналітичному розділі виконуються три етапи моделюван-
ня будь-якої економічної системи: 

• постановка економічної задачі дослідження; 
• складання моделі (економічної або економіко-математичної); 
• технічна реалізація створеної моделі. 
 
3.4. Прикладний розділ  
 
У третьому розділі подаються аргументовані висновки перспектив і 

можливостей майбутнього поліпшення діяльності об'єкта досліджень. У прик-
ладному розділі слід також подати правові основи, законодавчі акти, нормати-
вні документи центральних та місцевих органів влади, що регламентують дія-
льність підприємства (організації) за темою магістерської роботи.  

Логічним продовженням аналітичного розділу є дослідження за допомо-
гою розробленої вище моделі. Розрахунки здійснюються з використанням 
комп’ютерних технологій для кількох (як мінімум двох) варіантів з вибором 
найкращого з них. Порівняльний аналіз варіантів обов'язково має містити ви-
сновки про співвідношення отриманих результатів з метою і задачами, постав-
леними в роботі і сформульованими у вступі, а також оцінку економічної ефек-
тивності обраного варіанта. 

Висновки з дослідницької частини повинні включати: 
• стислий виклад плану (сценарію) дослідження; 
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• основні параметри найкращого варіанта, який відібрано за допомогою 
обраної моделі (критерію чи методу оцінки); 

• економічний ефект обраного варіанта з характеристикою шляхів його 
досягнення. 

У магістерських дипломних роботах, що ставлять за мету вдосконалення 
управлінського, еколого-економічного або інноваційного механізму, може ви-
ділятися прикладна частина. Залежно від специфіки теми пропозиції доцільно 
подавати у вигляді організаційних, економічних, інноваційних, технологічних 
та інших заходів, розділів бізнес-плану або нормативного документа (інструк-
ції, положення). 

Прикладні розробки можуть стосуватися одного аспекту відповідного ме-
ханізму або охоплювати різні напрями господарської діяльності підприємства, 
мати стратегічний або тактичний характер. Рекомендується у роботі подавати 
(якщо це можливо) економічне обґрунтування доцільності їхнього впровадження. 

   
3.5 Загальні висновки 
 
Подається стисла характеристика результатів досліджень, виконаних у 

роботі. Вони не повинні підмінятися механічним підсумовуванням висновків за 
окремими розділами, а мають відображати найбільш суттєві моменти підсумко-
вих результатів дослідження, а також результати, які винесені на захист дипло-
мної роботи магістра. Висновки повинні бути конкретними, включати перелік 
пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення діяльності досліджуваних під-
приємств та організацій. Приклади висновків наведені у додатку В. 
 Кількість висновків не обмежується, частіше формулюють 5...7 виснов-
ків.  Висновки мають висвітлити всі наукові й практичні результати. 

 
3.6 Вимоги до оформлення 
 
Дипломна робота має бути оформлена згідно з "Стандартом вищої освіти 

СВО НГУ КР-02. Кваліфікаційні роботи випускників. Загальні вимоги до дип-
ломних проектів і дипломних робіт" і підписана нормоконтролером кафедри. 

Дипломна робота, як правило, викладається державною мовою.  
Пояснювальна записка оформляється на аркушах формату А4 без рамок, 

додержуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше 20, праве – 
не менше 10 мм. Текст і рисунки набираються на комп’ютері. При підготовці 
рукопису засобами текстового редактора Word рекомендується дотримуватися 
таких вимог: шрифт – Times New Roman Cyr, розмір 14; міжрядковий інтервал 
– 1,5; відступ - 1,25см; вирівнювання тексту – за шириною. В таблицях та рисун-
ках допускається використання шрифту розміром 12. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 
   
 Тема і завдання на дипломну роботу в орієнтовному вигляді видаються 
студенту з початку навчального періоду (в осінньому семестрі 5-го курсу), по-
тім уточнюються та конкретизуються напередодні виробничої практики, а за-
тверджуються остаточно одразу після закінчення переддипломної практики. 
Зміна теми після її затвердження наказом ректора вирішується на засіданні ка-
федри за поданням керівника дипломної роботи магістра й теж оформлюється 
відповідним наказом ректора. 

Дипломна робота повинна готуватися кожним магістром самостійно. На-
уковий керівник роботи здійснює консультації щодо виконання роботи. За ма-
гістром залишається право дотримуватися власної точки зору, якщо вона не збі-
гається з точкою зору керівника, і захищати її на засіданні ДЕК. 

 
4.1. Обов'язки керівника: 
 
• консультування магістра з питань вибору теми дипломної роботи, роз-

робки її плану, змісту окремих розділів, допомога в доборі спеціальної літератури; 
• контроль якості роботи: керівник вказує на помилки й неточності, пояс-

нює, в чому вони полягають, пропонує раціональні шляхи їхнього усунення; 
• контроль дотримання регламенту підготовки роботи. У разі невиконан-

ня складеного плану керівник повинен письмово доповісти про це завідувачу 
кафедри і декану факультету й висловити відповідні пропозиції щодо цього пи-
тання. У разі невиконання завдання в повному обсязі у передбачений термін 
питання про недопущення студента до захисту роботи на ДЕК розглядається на 
засіданні випускної кафедри, при цьому обов'язкова присутність дипломника та 
його керівника. Протокол засідання кафедри з мотивованим висновком пода-
ється декану факультету для підготовки відповідного наказу по університету; 

• підготовка відгуку про дипломну роботу (додаток З) з аргументованою 
характеристикою її якості відповідно до критеріїв оцінювання, з відзначенням 
елементів новизни та практичної цінності. У відгуку повинна бути подана 
характеристика студента як фахівця зі спеціальності та оцінка ступеня само-
стійності виконання роботи, здійснено оцінювання роботи за чотирибальною 
системою, а також подані рекомендації щодо присвоєння випускнику відповід-
ної кваліфікації. 

 
4.2. Обов'язки консультантів окремих спеціальних розділів: 
 
• консультування зі спеціальних питань, допомога в доборі спеціальної 

літератури, нормативних документів, комп’ютерних засобів; 
• контроль якості спеціальних розділів роботи (юридичного, економіко-

математичного моделювання, інформаційної комп’ютерної технології); 
• підготовка рецензії на окремі спеціальні питання та рішення, які прийн-

ято у дипломній роботі, їхня оцінка за чотирибальною системою. 
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4.3. Обов'язки студента-дипломника 
 
Студент повинен самостійно обрати тему дипломної роботи й скласти 

план її виконання протягом навчального року, узгодити цей план з науковим 
керівником роботи та отримати від нього індивідуальне завдання на рік для ви-
конання роботи. 

Починаючи з виробничої практики за спеціальністю, у терміни, визначені 
науковим керівником, але не менше одного разу на місяць, дипломник зобов'я-
заний звітувати перед ним про хід виконання плану підготовки дипломної ро-
боти. Відповідальність за виконання плану підготовки роботи покладається 
безпосередньо на студента-виконавця дипломної роботи. 

 
4.4. Порядок рецензування 
 
Закінчена дипломна робота магістра, яка містить рецензію консультанта 

(консультантів) та відгук наукового керівника, подається завідувачу кафедри, 
який на підставі цих матеріалів приймає рішення щодо допущення дипломної 
роботи магістра до захисту та направляє її на рецензію. До рецензування залу-
чаються провідні фахівці у даній галузі науки з науково-дослідних інститутів, 
вищих навчальних закладів. Коло наукових і фахових інтересів рецензента по-
винне відповідати тематиці дипломної роботи магістра. У рецензії (додаток К) 
відзначається цінність роботи з позиції науки та практики, вказуються недолі-
ки, здійснюється оцінювання роботи за чотирибальною системою, а також по-
даються рекомендації щодо присвоєння випускнику відповідної кваліфікації. 

 
4.5. Порядок захисту 
 
Студент-дипломник подає на захист магістерську роботу у вигляді пояс-

нювальної записки та демонстраційного матеріалу. Текст, рисунки, таблиці та 
інше, що подано у записці, мають бути набрані на комп’ютері.   

Перед захистом студент зобов'язаний ознайомитися з відгуком керівника 
та рецензіями, проаналізувати їх і підготувати відповіді на зауваження. 

До захисту не допускаються студенти, які не виконали навчальний план 
і на момент подання дипломної роботи на захист мають академічну заборго-
ваність або подали дипломну роботу, яка за змістом  та оформленням не від-
повідає кваліфікаційним вимогам. 

Захист дипломних робіт відбувається на відкритому засіданні державної 
екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій 
присутності голови комісії та наукового керівника роботи. 

Процедура захисту дипломної роботи магістра має таку послідовність: 
• доповідь магістра в межах 15 хвилин; 
• відповіді на запитання членів ДЕК; 
• відповіді на зауваження керівника, консультанта (-ів) і рецензента; 
• підбиття підсумків захисту дипломної роботи. 
Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначаються 
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висновки ДЕК щодо практичної цінності результатів дослідження та рекомен-
дації щодо подальшого їхнього використання. 

Студент-дипломник готує до захисту тези доповіді та демонстраційний 
матеріал (креслення, таблиці, графіки, діаграми, рисунки, блок-схеми алгорит-
мів, формули), який повинен повністю відображати положення, які виносяться 
на  захист, та розкривати тему і результати дослідження.  

Демонстраційний матеріал може подаватися на аркушах паперу стандар-
тного формату А4 та оформлюватися олівцем, тушшю, фломастером або за до-
помогою комп'ютерної графіки. Доповідь може також супроводжуватися ком-
п'ютерною демонстрацією або показом матеріалів за допомогою графопроекто-
ра. В цьому випадку електронний носій (диск або дискета) з демонстраційним 
матеріалом вкладається у спеціальну кишеньку з внутрішнього боку обкладин-
ки дипломної роботи. 

У  разі  подання  матеріалів  на аркушах формату А4 їхня кількість стано-
вить 8...12. Вони супроводжуються титульним аркушем (додаток Г) та брошу-
руються з розрахунку по одному комплекту кожному члену ДЕК і один ком-
плект – для зберігання в архіві. 

Рекомендується на 1-му листі або слайді презентувати тему, об’єкт, пре-
дмет, мету досліджень, наукову новизну, що виносяться на захист. На 2-му – 
актуальність теми досліджень з визначенням протиріччя, що висуває практика. 
На 3-му – задачу досліджень і блок-схему рішення. На подальших листах або 
слайдах подаються постановка задач, методи вирішення та результати. На 
останньому – результати досліджень, впровадження (можливі шляхи) та еконо-
мічний або соціальний ефект, що очікується. 

У доповіді дипломник повинен розкрити такі аспекти роботи: 
• актуальність, мету, об'єкт, предмет і задачі дослідження; 
• наукові положення, що виносяться на захист; 
• наукову значущість і практичну цінність одержаних результатів; 
• зміст запропонованих заходів з обґрунтуванням їхньої ефективності; 
• ступінь упровадження результатів дослідження. 
Після публічного захисту дипломних робіт державна екзаменаційна комі-

сія на своєму закритому засіданні обговорює результати захисту, враховуючи 
отримані відгуки, рецензію, акти про впровадження, і простою більшістю голо-
сів виносить рішення про оцінку дипломної роботи та присвоєння студенту- 
випускнику відповідної кваліфікації. 

Державна екзаменаційна комісія може рекомендувати магістра до вступу 
в аспірантуру. 

Студенти-дипломники, які одержали під час захисту магістерської роботи 
незадовільні оцінки, відраховуються з університету, отримуючи академічну до-
відку. На повторний захист дипломну роботу можна подавати протягом трьох 
років після закінчення навчання в університеті. 

 



Додаток А 

АКТУАЛЬНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

 
Орієнтовний перелік напрямів наукових досліджень за спеціальністю 

8.18010018 "Адміністративний менеджмент" 
 

1. Структура і форми діяльності місцевих  представницьких органів вла-
ди та їх удосконалення.  

2. Проблеми місцевого самоврядування та шляхи його ефективного ре-
формування. 

3. Формування ринкової системи місцевих податків і зборів. 
4. Екологічний менеджмент розвитку міста. 
5. Організаційно-економічний механізм управління розвитком міста. 
6. Зростання ролі місцевих бюджетів в економічній системі держави. 
7. Управлінська структура системи місцевих фінансових інститутів Укра-

їни та її удосконалення. 
8. Шляхи і методи підвищення ефективності управління персоналом 

державної організації. 
9. Організація виконавчої влади в міському районі (місті) та основні на-

прямки її удосконалення. 
10.  Організація податків у системі малого підприємства й умови підви-

щення їхньої ефективності. 
11.  Вплив зовнішнього середовища організації на ефективність її вироб-

ничо-господарської діяльності. 
12.  Розробка і реалізація плану соціально-економічного розвитку місько-

го району (окремої організації). 
13.  Аналіз організаційної структури управління державною організацією і 

розробка пропозицій щодо її удосконалення.  
14.  Виявлення і використання резервів підвищення ефективності та якості 

управлінської діяльності. 
15.  Система методів морального стимулювання управлінського персоналу 

організації та основні напрями їх удосконалення. 
16.  Вплив зовнішніх чинників на характер діяльності організації і розроб-

ка стратегії її господарювання.  
17.  Аналіз та оцінка ефективності системи прийняття рішень і основні 

напрями її раціоналізації. 
18.  Роль і основні напрями розвитку економічного стимулювання як ме-

тоду управління державною організацією. 
19.  Вплив природно-ресурсного потенціалу регіону на його економічний і 

соціальний розвиток. 
20.  Аналіз економічного потенціалу регіону і методи визначення галузей 

ринкової спеціалізації регіонів. 
21.  Удосконалення механізму управління промисловістю в регіоні (на 

прикладі Дніпропетровської області). 
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22.  Удосконалення організаційно-економічного механізму управління 
енергозбереженням. 
  23. Удосконалення методичних підходів до  підготовки фахівців з ураху-
ванням сучасних вимог менеджменту навчального процесу. 
 24. Наукові аспекти вдосконалення системи оплати праці працівників 
гірничодобувної галузі (на прикладі конкретного підприємства). 
 25. Наукова розробка дієвого механізму соціально-культурного забезпе-
чення жителів малого міста, яке утворене на базі великого промислового підп-
риємства.  

 
Орієнтовний перелік напрямів наукових досліджень за спеціальністю 

8.18010017 "Економіка довкілля і природних ресурсів" 
 

1. Визначення існуючих взаємозв’язків між вимогами соціально-
економічного розвитку, станом навколишнього середовища й умовами життєді-
яльності людей. 

2. Вивчення економічних аспектів взаємодії суспільства і природи. 
3. Вивчення економічних проблем, що спрямовані на здійснення приро-

доохоронних заходів у межах традиційної виробничої системи.  
4. Визначення економічної цінності компонентів довкілля та природних 

ресурсів і включення еколого-економічних оцінок у систему економічних роз-
рахунків. 

5. Формування системи управління, адекватної завданням раціонального 
використання факторів природного середовища. 

6. Розробка методичного інструментарію для економічного обґрунтуван-
ня оптимальних напрямів соціально-економічного розвитку, що найбільшою 
мірою відповідають поєднанню економічних і екологічних цілей. 

7. Пошук шляхів підвищення еколого-економічної ефективності націо-
нальної економіки та її основних підрозділів. 
 8. Удосконалення економічних методів управління мінеральними ресур-
сами та засад платного природокористування. 
 9. Розробка економічних, технологічних та екологічних проблем видо-
бутку  корисних копалин і ринкового ціноутворення. 

 10. Еколого-економічний менеджмент розвитку міста. 
 11. Організаційно-економічний механізм управління відтворенням земель-
них ресурсів при відкритій розробці корисних копалин. 
 12. Управління втратами рудної сировини як шлях підвищення економіч-
ної ефективності гірничо-збагачувального виробництва. 
 13. Збитковість відтворення земельних ресурсів, використаних марганце-
вими кар’єрами. 
 14. Еколого-економічні й правові основи формування якості, очищення і 
використання промислових відходів як додаткових природних ресурсів. 
 15. Комплексна переробка й утилізація мінеральної сировини при відпра-
цюванні родовища корисних копалин.  
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16. Вплив навколишнього природного середовища на економічні резуль-
тати діяльності підприємства. 
 17. Розробка і реалізація плану еколого-економічного розвитку міського 
району. 
 18. Вплив природно-ресурсного потенціалу регіону на його економічний 
розвиток. 
 19. Сучасні  наукові  й  практичні  аспекти  охорони  екосистеми „кар’єр – 
навколишнє середовище – людина”. 
 20. Аналіз еколого-економічного потенціалу регіону і методи управління 
промисловістю в регіоні (на прикладі Дніпропетровської області). 

 

Орієнтовний перелік напрямів наукових досліджень за спеціальністю  
8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю" 

 
1. Маркетингові аспекти інновацій. 
2. Адміністрування інноваційних проектів та розподіл повноважень. 
3. Кадрове забезпечення інноваційної діяльності. 
4. Мотивація до творчої діяльності на підприємстві.  
5. Взаємодія наукової та виробничої сфер національної економіки. 
6. Організація науково-дослідницьких підрозділів на підприємствах. 
7. Інноваційна політика промислового підприємства. 
8. Дослідження вимог зовнішнього середовища щодо інноваційного роз-

витку (за сферами діяльності підприємства). 
9. Стратегічні альянси (союзи) як спосіб активізації інноваційної діяльності. 
10. Оцінка внутрішніх резервів інноваційного розвитку підприємства 

(структуризація можливостей). 
11. Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентноздатності 

підприємства. 
12. Дослідження можливостей впровадження інноваційної моделі розвит-

ку підприємства (трансфер технологій). 
13. Джерела фінансування інноваційних процесів. 
14. Бюджетування в сфері інноваційної діяльності. 
15. Управління витратами та ціноутворення в інноваційній сфері. 
16. Принципи управління інноваціями на промисловому підприємстві 

(креативний менеджмент). 
17. Інновації в сфері нематеріального виробництва. 
18. Екологічні інновації. 
19. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій (технопарки, техно-

центри, бізнес-інкубатори, венчурні підприємства). 
20. Інноваційне підґрунтя соціально-економічного розвитку регіону. 
21. Державне регулювання інноваційних процесів. 
22. Інтелектуальна власність як інструмент інноваційної діяльності. 
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Додаток Б 
 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
  

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ І ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ 
РОБОТУ. 
АНОТАЦІЯ. 
ЗМІСТ. 
ВСТУП : Актуальність теми (0,5 стор.). 

Наукова задача, яка потребує розв’язання. 
Ідея дослідження. 
Мета дослідження. 
Наукові завдання, які треба вирішити для досягнення мети. 
Об’єкті предмет  дослідження. 
Методи дослідження.  
Наукова новизна результатів дослідження (наукові положення).  
Практичне значення одержаних результатів (сфера використання). 

 Розділ 1.  НАЗВА .........(великими літерами); (обсяг 20...25 стор.). 
1.1. Наукові засади, підґрунтя (теоретичні основи) для виконання магіс-

терської роботи.  
1.2. Огляд літературних джерел (публікацій) згідно з науковою задачею, 

яка сформульована в магістерській роботі (звідси випливають  нау-
кові завдання). 

1.3. Мета, наукові завдання та методи їх вирішення (розширений зміст). 
 Висновки.  

 Розділ 2.  НАЗВА.........(великими літерами); (обсяг 30...35 стор.). 
2.1. Вивчення, аналіз, оцінка ефективності функціонування об’єкта 

дослідження. 
          2.2. Авторська розробка методу (методики), наукових засад для розв'я-

зання наукової задачі, поставленої в магістерській роботі. 
 2.3. Аналіз отриманих залежностей, взаємозв’язків, принципів, підходів   
                  (узагальнення результатів дослідження за допомогою розробленого   
                  методу). Інформаційне забезпечення, комп’ютерні технології.   
        Висновки. 
 Розділ 3. НАЗВА.........(великими літерами); (обсяг 20...25 стор.). 
          3.1. Аналіз наукових результатів стосовно об’єкта дослідження (яким чи-

ном результати дослідження можуть бути використані в практиці). 
          3.2. Можлива економічна (або інша) ефективність упровадження резуль-

татів магістерської роботи (пропозицій автора). 
3.3. Правові основи  реалізації наукових і практичних рішень, розробле-

них автором у магістерській роботі. 
                  Висновки. 
 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ. 
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (не менше 30). 
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Додаток В 

ПРИКЛАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ НАУКОВИХ ОЗНАК ДИПЛОМНОЇ 
РОБОТИ МАГІСТРА 

 
Приклад формулювання наукових ознак дипломної роботи магістра,  

що наводяться у вступі, для спеціальності  
8.18010018 "Адміністративний менеджмент" 

 
Тема магістерської роботи: Наукова розробка механізму (предмет дос-

лідження) соціально-культурного забезпечення (мета) жителів малого міста 
(об’єкт), яке утворене на базі великого промислового підприємства (на прикла-
ді м. Орджонікідзе). 
 Наукова  задача: Розробити  наукові  підґрунтя створення організаційної 
структури міськвиконкому, яка цілеспрямовано забезпечуватиме соціально-
культурну сферу міста шляхом мотивації промислових підприємств на фінан-
сову підтримку сприятливих умов проживання своїх працівників.  

Мета дослідження: Теоретична оцінка можливостей і розробка практич-
них рекомендацій щодо вдосконалення діючого механізму забезпечення соціа-
льно-культурної сфери жителів малого міста в ринкових умовах господарюван-
ня великого підприємства. 

Наукова ідея: гірничо-збагачувальне підприємство, поліпшуючи соціаль-
но-культурну сферу міста, до мешкають його працівники, створює сприятливі 
умови для відпочинку та здоров’я свого робочого персоналу, що позитивно 
впливає на результати його роботи. Тому підприємство має забезпечувати місь-
квиконком необхідним обсягом коштів. 

Завдання дослідження:  
 проаналізувати сучасний стан місцевих органів влади щодо забезпе-

чення соціальної та культурної сфери матеріальними, трудовими та фінансови-
ми ресурсами; 

 обґрунтувати теоретичні положення формування механізму забезпе-
чення соціально-культурної сфери населення малих міст;  

 розробити механізм формування місцевого бюджету для задоволення 
соціальних і культурних потреб міста та здійснити аналіз результатів їх упрова-
дження в  м. Орджонікідзе. 

Об'єкт дослідження: організація місцевого самоврядування. 
Предмет дослідження: управлінський механізм забезпечення соціально-

культурної сфери міста. 
Методи дослідження: У роботі були використані: метод наукового уза-

гальнення – при встановленні можливостей забезпечення фінансовими ресур-
сами, аналітичний метод – при розрахунку обсягу витрат ресурсів, статистич-
ний – при ймовірній оцінці факторів ефективності, метод інженерної експерти-
зи – при аналізі структур управління організаціями. 
 Наукова новизна результатів досліджень: 

1. Уперше обґрунтовано економічні відносини між міськвиконкомом та 
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промисловими підприємствами на підставі цілеспрямованого взаємовигідного 
забезпечення соціально-культурної сфери жителів міста. 

2. Удосконалено метод вибору напрямів можливого зниження операцій-
них витрат на продукцію промислових підприємств, який відрізняється від ві-
домих використанням коефіцієнтів відносного скорочення операційних витрат 
та абсолютної економічності.  
 3. Набула подальшого розвитку аналітична залежність собівартості про-
дукції підприємств  від продуктивності праці їх робітників, де, на відміну від 
відомих, зазначена продуктивність вимірюється рівнем соціально-культурної 
сфери.  

4. Доведено, що участь кожного із підприємств у формуванні місцевого 
бюджету визначається залежно від чисельності виробничого персоналу, розмі-
ру витрат на виробництво продукції та рівня її привабливості . 

Практичне значення результатів роботи: 
– розроблено для міськвиконкому м. Орджонікідзе організаційну струк-

туру відділу соціально-культурного обслуговування жителів міста;  
– встановлено статистичні залежності собівартості продукції гірничо-

збагачувального комбінату від обсягів її виробництва, які дозволяють прогно-
зувати прибуток підприємства; 

– запропоновано методику розрахунку частини податків, що можуть бути 
спрямовані на розвиток соціально-культурної сфери міста; 

– сформульовано принципові положення, які визначають взаємовигідні 
економічні відносини між міськвиконкомом м. Орджонікідзе та промисловими 
підприємствами міста (на прикладі ОГЗК).  

Сфера використання результатів роботи: Одержані результати магіс-
терської роботи можуть бути використані в практиці встановлення економічних 
відносин між міськвиконкомом м. Орджонікідзе та Орджонікідзевським ГЗК, 
який є містоутворюючим підприємством.  

Апробація результатів роботи: Основні положення магістерської роботи 
оприлюднені на 6-й Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і 
освіта-2003”, а також на Міжвузівській науковій конференції студентів та аспі-
рантів "Ділове адміністрування в ринковій економіці" (Дніпропетровськ, 2003). 

Публікації: Круть Т.А. Особенности функционирования горно-
обогатительных предприятий в рыночной экономике // Економіка: проблеми 
теорії та практики. – Д., 2003. –  Вип. 97. – С.55 – 57. 

 
Приклад формулювання висновків  

 
1. Шляхом експертного обстеження працівників Орджонікідзевського 

ГЗК встановлено, що підвищення рівня соціальних і культурних послуг у місті 
дозволяє збільшити продуктивність праці робітників комбінату на 10…15%, 
внаслідок чого виробнича собівартість продукції може бути знижена за рахунок 
умовно-постійних витрат на 4…6%. 

2. Кошти на забезпечення соціально-культурної сфери міста матеріаль-
ними, трудовими та фінансовими ресурсами повинні формуватися відповідно 
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до цільового призначення за рахунок засобів, які мають виділяти місцеві підп-
риємства за статтею “Загальновиробничі витрати”. 

 
Приклад формулювання наукових ознак дипломної роботи магістра,  

що наводяться у вступі, для спеціальності  
8.18010017 "Економіка довкілля і природних ресурсів" 

 
Тема магістерської роботи:   Розробка елементів еколого-економічного 

механізму (предмет) відтворення родючості (мета) земельних ресурсів, ви-
користаних при відкритій розробці марганцеворудного родовища (об’єкт).  

Наукова  задача: Теоретичне обґрунтування шляхів зниження збитку від 
відтворення земельних  ресурсів на марганцевих кар’єрах з урахуванням еко-
номічно вигідних  відносин між гірничими підприємствами  і  власниками  зе-
мель.  

Мета дослідження: Визначити раціональний рівень витрат на рекульти-
вацію відпрацьованих  земель, який забезпечує найбільший прибуток власника 
від втрати відведених і найменші збитки гірничого підприємства від відновлен-
ня відпрацьованих земельних ділянок. 

Наукова ідея: з підвищенням якості рекультивованих земель підвищуєть-
ся їх вартість, однак це підвищення пов’язане з більшими витратами на рекуль-
тиваційні роботи, Доцільність підвищення якості рекультивації визначається 
співвідношенням доходу гірничодобувного підприємства від продажу віднов-
лених земельних ділянок та витрат на їх відновлення.  

Задачі дослідження: 
– обґрунтувати сучасні  напрями  розвитку  земельних  відносин  між су-

б'єктами відведення  і власниками земель в умовах ринкової економіки. 
        – розробити методику вибору напряму використання відновлених земель 
відповідно до чинного порядку віднесення  витрат на рекультиваційні роботи.  
        – визначити залежності між збитковістю відновлення техногенних ґрунтів, 
рівнем рекультивації земель і напрямом  їх використання. 
         – обґрунтувати  шляхи  зниження  витрат  на  відтворення  земельних  ре-
сурсів, які використані марганцевими кар’єрами. 

Об'єкт дослідження:  процес управління землекористуванням на  гірни-
чо-збагачувальних комбінатах.  

Предмет дослідження: економічні аспекти відтворення земельних ресур-
сів  марганцевими кар'єрами. 

Методи дослідження: У роботі були використані такі методи  досліджен-
ня: метод наукового узагальнення і систематизації – для визначення економіч-
них чинників, що впливають на збитковість відтворення земельних ресурсів; 
метод математичної статистики – для встановлення залежностей  між якістю, 
врожайністю, грошовою оцінкою земель і витратами на  рекультиваційні робо-
ти; динамічного програмування – для розподілу між кар’єрами коштів на реку-
льтивацію; аналітичний метод –  для  обґрунтування  рівня рекультивації пору-
шених земель. 
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 Наукова новизна результатів досліджень: 
1. Вперше сформульовано поняття рівня рекультивації відпрацьованих  

земель кар’єрів як функції  відносин між землевласником і гірничодобувним 
підприємством. Цільовою функцією підприємства при відтворенні земельних 
ресурсів слід приймати мінімум збитку, який формується витратами на відтво-
рення за відрахуванням  вартості відновлених  земель.  

2. Набула подальшого розвитку аналітична залежність  собівартості про-
дукції підприємств гірничо-металургійного комплексу від величини витрат на 
охорону природного середовища і, зокрема, відтворення земельних ресурсів. З  
підвищенням   рівня  переробки  марганцевої сировини вплив  цього  фактора 
зменшується (від 4% – на гірничо-збагачувальному  комбінаті  до  1% – на ме-
талургійному заводі). 

3. Удосконалено економічний механізм управління витратами на рекуль-
тивацію земель, який відрізняється від відомих  використанням залежностей 
якості техногенних ґрунтів від величини витрат на їх створення і на базі еконо-
міко-математичної моделі  динамічного програмування  дозволяє оптимізувати 
план розподілу коштів, що виділяються для відтворення земельних  ресурсів, 
між марганцевими кар’єрами.  

Практичне значення результатів роботи: 
– складено алгоритм і програму розв'язання на ПЕОМ задачі  розподілу   

коштів між марганцевими кар’єрами, які відрізняються за  технологією  та  які-
стю  рекультивації; 

– розроблено оптимальні плани розподілу коштів для відтворення земе-
льних ресурсів на кар'єрах ОГЗК;  

– запропоновано методику вибору раціонального напряму використання 
рекультивованих ділянок; 

– на основі виконаних досліджень розроблені рекомендації щодо управ-
ління витратами на відтворення земельних ресурсів, використаних марганцеви-
ми кар’єрами.  

Сфера використання результатів роботи:  Одержані результати магіс-
терської роботи можуть бути використані в практиці роботи Орджонікідзевсь-
кого ГЗК, який виконує рекультивацію відпрацьованих земель.  

 Апробація результатів роботи: Основні положення магістерської робо-
ти оприлюднені на науково-практичних конференціях: “Наука й освіта – 2004”; 
“Раціональне використання  рекультивованих та еродованих земель” (Дніпро-
петровськ, 2005). 

Публікації: Бандура С.А. Экономическая эффективность восстановления 
земель, использованных горно-обогатительными предприятиями // Економіка: 
проблеми теорії та практики. – Д.: Наука і освіта –  2005. –  С. 33 – 35. 
  

Приклад формулювання висновків  
 

          1. Техногенні ґрунти як природний ресурс на всіх кар’єрах Орджонікід-
зевського ГЗК у порівнянні  з непорушеними  ґрунтами мають  нижчу  цінність. 
Залежно від рівня рекультивації грошова оцінка відновлених земель знижується 
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на 250…1100 грн./га  (7,2...64,3%). З іншого боку, підвищення рівня рекульти-
вації вимагає великих додаткових витрат. Земельний кодекс України, який  пе-
редбачає  право  власності  на землю,  ускладнює  відносини між землевласни-
ками і гірничодобувними підприємствами при відведенні непорушених земель. 

2. Рівень рекультивації земель слід розглядати як функцію економічної 
ефективності відносин  між  суб’єктами  землекористування. Доцільний рівень 
рекультивації одночасно має забезпечувати землевласнику найбільший прибу-
ток від відведення земель, а гірничодобувному  підприємству –  найменший 
збиток від відновлення використаних земельних ресурсів. 

3. Прибуток (60...70 %) землевласника від використання рекультивованих 
земель треба формувати за рахунок коштів, які виділяються гірничо-
збагачувальним комбінатом на відшкодування втрат сільськогосподарського 
виробництва  і родючості відновлених земель, оскільки вирощування сільсько-
господарської  продукції  дозволяє  підприємству  одержати не більше 20 – 30 %  
прибутку.  

 
Приклад формулювання наукових ознак дипломної роботи магістра,  

що наводяться у вступі, для спеціальності  
8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю" 

 

Тема магістерської роботи:   Удосконалення (мета) економічних ме-
тодів управління інноваційною діяльністю (предмет) вугледобувних підпри-
ємств (об’єкт).  

 Наукова  задача:  Удосконалення і теоретичний розвиток економічних 
методів управління інноваційними процесами на вугледобувному підприємстві 
на підставі мотивованої активізації як самих підприємств, так і розробників но-
вовведень. 

Мета дослідження: Узагальнити науково-методичні основи та розробити 
практичні рекомендації щодо управління активністю інноваційної діяльності 
вугледобувного підприємства.  

Наукова ідея: ефективна розробка та впровадження нововведень на ву-
гледобувному підприємстві буде досягатися, якщо в цьому будуть зацікавле-
ні як учасники інноваційного процесу, так і підприємство у цілому. 

Задачі дослідження:  
–  обґрунтувати зміст активності внутрішнього середовища вугледобувних 

підприємств до впровадження новітніх організаційно-технічних рішень; 
 визначити напрями розвитку інноваційної діяльності вугільних шахт, 

що підвищують економічну ефективність видобувних робіт;  
-  скласти аналітичні моделі оцінювання впливу інноваційних заходів на 

економічні результати господарювання вугільних шахт. 
Об'єкт дослідження: процес управління інноваційною діяльністю вугле-

добувних підприємств. 
Предмет дослідження: теоретико-методологічні підходи і практичні ас-

пекти управління інноваційним розвитком вугільної шахти. 
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Методи дослідження:  У роботі використані такі методи дослідження: ме-
тод критичного аналізу, наукової абстракції та узагальнення наукового досвіду  – 
для визначення чинників активізації інноваційного процесу на вугільних шахтах; 
техніко-економічний аналіз – для оцінки сучасного стану внутрішнього середо-
вища вугледобувних підприємств; теорія надійності – для планування показників 
надійності експлуатації інноваційних продуктів; економіко-математичне моде-
лювання  для прийняття управлінських рішень з впровадження інновацій; гра-
фоаналітичний – для формалізації життєвого циклу та оцінок вартості гірничих 
виробок на вугільних шахтах. 

Наукова новизна результатів досліджень: 
Основним науковим результатом магістерської роботи є теоретичне об-

ґрунтування методичних положень та підходів щодо ефективного управління 
інноваційною діяльністю вугледобувного підприємства. 

Наукова новизна  результатів дослідження полягає в такому: 
уперше: 
- систематизовані економічні ефекти, яких досягає вугледобувне підпри-

ємство при впровадженні інноваційних продуктів, аналітична залежність мож-
ливої економії виробничих витрат на видобування вугілля від реалізації зазна-
чених ефектів; 

удосконалено: 
- аналітичні моделі первинної, відновної, залишкової й ліквідаційної оці-

нок вартості гірничих виробок, як пасивної частини основних засобів виробни-
цтва вугільної шахти, з урахуванням часу експлуатації виробок, а також взає-
мозв'язку між вказаними оцінками; 

 методичний підхід до оцінювання відновної вартості гірничої виробки, 
закріпленої інноваційним засобом, який, на відміну від відомих, враховує кое-
фіцієнт готовності виробки до експлуатації та інтенсивність амортизаційних ві-
драхувань протягом часу відпрацювання запасів вугілля; 

дістало подальшого розвитку: 
 організаційні засади раціональної взаємодії розробника, виробника та 

замовника інноваційного продукту, яка відрізняється від відомих тим, що роз-
робник і виробник отримують роялті від традиційних виробників цього продук-
ту, а не укладають угод з шахтами безпосередньо, шахти формують центри від-
повідальності за вибір розробника та постачальника інноваційного продукту.  

Практичне значення результатів роботи: 
Теоретичні положення магістерської роботи доведено до рівня конкрет-

них методик і пропозицій щодо вдосконалення механізму управління іннова-
ційними процесами на вугледобувному підприємстві на підставі нових еконо-
мічних підходів і методів мотивації як самого підприємства, так і учасників цих 
процесів, а також оптимізації умов розвитку інноваційної активності менедж-
менту вугільних шахт. 

Сфера використання результатів роботи:  Одержані результати магіс-
терської роботи можуть бути використані в практиці роботи науково-
виробничих центрів, відділів впровадження нової техніки, а також виробничих 
дільниць вугледобувних підприємств. 
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Апробація результатів роботи:  Основні теоретичні і практичні поло-
ження магістерської роботи обговорювалися й одержали позитивну оцінку на 
міжнародних науково-практичних конференціях: „Проблеми і перспективи 
інноваційного розвитку економіки України” (м. Дніпропетровськ, 2324 травня 
2008 р.); „Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів 
ринкової економіки” (м. Запоріжжя, 5–6 жовтня 2007 р.). 

Публікації:   Результати досліджень відображено у 2 наукових працях:  
 1. Кириченко А.В. Про доцільність впровадження новітнього кріплення для 
зведення гірничих виробок на вугільних шахтах // Схід. – 2008. – № 3. – С. 53-60. 
        2. Прокопенко В.І., Кириченко А.В. Розвиток наукових засад мотивації 
учасників інноваційного процесу до впровадження нововведень на вугільних 
шахтах // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2008. – Вип. 235 Т. 3. – С. 
710-718. 
 

Приклад формулювання висновків  
 

  У магістерський роботі отримані нові результати, які полягають у вдос-
коналенні і теоретичному розвитку економічних методів управління інновацій-
ними процесами на вугільній шахті, що складає методичний інструментарій ак-
тивізації науковців і виробничників до впровадження нововведень. За результа-
тами досліджень сформульовані такі висновки і рекомендації. 
         1. Розроблений методичний підхід до планування обсягу ремонтних робіт при 
експлуатації інноваційного продукту, виходячи з показників ймовірності безвідмо-
вної експлуатації та ймовірності виконання ремонтів продукту, які визначають ко-
ефіцієнт його готовності до функціонування. Протягом 10  років  названий  коефі-
цієнт знижується  для традиційного кріплення виробки до 0,3, для інноваційного 
кріплення – до 0,5. 
 2. При впровадженні інноваційних заходів  вугледобувне підприємство до-
сягає більш продуктивної та ощадливої роботи видобувної дільниці. Унаслідок   
додатково й достроково видобутого вугілля в обсязі 1 млн. т на рік за рахунок    
заміни на шахті традиційного кріплення на інноваційне виробничі витрати ско-
рочуються на 8,5…20,6 млн. грн. відповідно підвищенню рівня складності умов 
праці шахтарів.  
        3. Складені аналітичні моделі первинної, відновної, залишкової й ліквіда-
ційної оцінок вартості гірничих виробок, які обумовлюють привабливість інвес-
тування в розвиток виробничого потенціалу шахти. Відновна вартість визнача-
ється, виходячи з коефіцієнту готовності виробки до експлуатації, що дозволяє 
зіставляти інтенсивність амортизаційних відрахувань із зношенням виробки.  
 4. Сформульований принципи мотивації учасників інноваційного процесу 
до розробки нововведень на підставі розподілу економічного ефекту від їх 
впровадження між учасниками, виходячи з коефіцієнту відносного внеску у 
формування ефекту. 
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Додаток Г 

Зразок титульного аркуша кваліфікаційної роботи магістра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
 

Державний вищий навчальний заклад 
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 

 
Факультет менеджменту 

Кафедра прикладної економіки 

 
 

 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
дипломної роботи 

магістра 
 

спеціальності 8.18010012  –  "Управління інноваційною діяльністю" 
 

на тему: 
 

Економічні методи управління інноваційними процесами  
на вугледобувному підприємстві 

 
 

Виконавець: ____________________      А.В. Кириченко  
(підпис) 

 
 Прізвище, ініціали Оцінка Підпис 

Керівник Шаповал В.А.   
Консультанти Ерперт О.М.   

 Корнєєва Н.В.   
    
    

Рецензент    
Нормоконтролер Прокопенко В.І.   

 
 
 
 
 

Дніпропетровськ 
200_ 
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Додаток Д 

Зразок індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу магістра 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
 

                                                                                           Завідувач кафедри  
                                                                                           прикладної економіки 

 
                                                                                 ___________В.І. Прокопенко 

                                                                      
                                                                                "___"___________ 200_ р. 

________ 
 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
 

на виконання кваліфікаційної роботи магістра 
 

спеціальності 8.18010012 –  "Управління інноваційною діяльністю" 
 

Кириченко Анни Володимирівни 

 

Економічні методи управління інноваційними процесами  
на вугледобувному підприємстві 

 

 

 

 

 
 

Керівник  
кваліфікаційної роботи, доцент 
 

 
В.А. Шаповал 

  
Нормоконтролер                                В.І. Прокопенко 

 
 
 

Дніпропетровськ 
200_ 
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Продовження додатка Д 
 

1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ 
 
Наказ ректора НГУ від _______ № ___  

 

2. МЕТА Й ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ 
 

Об’єкт дослідження – інноваційна діяльність вугледобувного підприємс-
тва в ринкових умовах.  

Предмет дослідження – теоретико-методологічні підходи і практичні ас-
пекти управління інноваційним розвитком вугільної шахти. 

 Мета дослідження – узагальнити науково-методичні основи та розробити 
практичні рекомендації щодо економічних методів управління активністю інно-
ваційного процесу на  вугледобувному підприємстві.  

Вихідні дані для проведення роботи: 
♦   Закон України «Про інноваційну діяльність»; 
♦   нормативно-законодавча база України; 
 статистичні дані Галузевого інформаційно-розрахункового центру та  

вугледобувних підприємств Західного і Центрального Донбасу; 
 Національні положення (стандарти ) бухгалтерського обліку: норматив-

на база; 
 Господарський кодекс України;  
 результати досліджень Національного гірничого університету за цільо-

вою комплексною програмою "Створення економічних методів управління ма-
теріальними, природними та фінансовими ресурсами". 

 

3. ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Наукова новизна очікуваних результатів має полягати в наступному:  
♦  обґрунтувати науково-методичні засади управління активністю розроб-

лення та впровадження інноваційних засобів на вугледобувних підприємствах;  
♦  систематизувати економічні ефекти, яких досягає підприємство при 

впровадженні інноваційних продуктів; 
♦  розробити  аналітичні моделі первинної, відновної, залишкової й лікві-

даційної оцінок вартості гірничих виробок, як пасивної частини основних засо-
бів виробництва вугільної шахти; 

♦ запропонувати організаційно-управлінський механізм інноваційної дія-
льності вуглевидобувного підприємства, який передбачає мотивацію учасників 
інноваційного процесу. 

Практична цінність результатів має полягати у доведенні до рівня конк-
ретних пропозицій із вдосконалення механізму управління інноваційною діяль-
ністю вугледобувного підприємства на підставі нових методів мотивації як са-
мого підприємства, так і учасників інноваційного процесу, а також оптимізації 
умов розвитку інноваційного менеджменту вугільних шахт. 
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Продовження додатка Д 
 

4. ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

  З метою оцінки корисності пропозицій автора з результатами магістер-
ської роботи варто ознайомити спеціалістів вугільних шахт ВАТ «Павлоградву-
гілля», які опікуються вирішенням питань розробки та впровадження іннова-
ційних продуктів.  

Результати досліджень магістерської роботи треба доповісти на студент-
ській (або іншій) науково-практичній конференції. Крім того, ці результати 
слід оформити й подати як наукову статтю для опублікування в науковому віс-
нику (збірнику наукових праць).   

 

5. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
 

 

Найменування етапів робіт 
Терміни

виконання робіт  
(початок – кінець) 

На основі матеріалів виробничої та переддипломної практик, 
огляду літератури обґрунтувати зміст активності вугледобувних 
підприємств до впровадження новітніх організаційно-технічних рі-
шень. Визначити напрями розвитку інноваційної діяльності вугіль-
них шахт 

01.11.2011 – 
       15.11.2011 

 Розробити аналітичні моделі оцінювання впливу інноваційних за-
ходів на економічні результати виробничої діяльності вугільних 
шахт. Встановити організаційно-управлінський механізм активі-
зації інноваційної діяльності науково-виробничих центрів. 

16.11.2011 – 
       20.11.2011 

Обґрунтувати методичні засади мотивації учасників інноваційного 
процесу на вугледобувному підприємств. Сформулювати методичні 
рекомендації щодо оцінки ефективності організаційно-технічних 
нововведень на вугільних шахтах. 

21.11.2011 – 
       22.12.2011 

 

6. РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

Економічний ефект від реалізації результатів магістерської роботи дося-
гається за рахунок більш продуктивної та економної роботи видобувних діль-
ниць, а також додатково й достроково видобутого обсягу вугілля.   

Соціальний ефект від реалізації результатів роботи очікується позитив-
ним завдяки створенню сприятливих економічних та організаційних умов інно-
ваційної діяльності вугледобувних підприємств.  

 
7. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ 

Дипломна робота має  бути  оформлена відповідно до ДСТУ 3008 – 95 
"Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлен-
ня", а також  "Стандарту вищої освіти СВО НГУ КР-02. Кваліфікаційні роботи 
випускників. Загальні вимоги до дипломних проектів і дипломних робіт". 
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 Додаток Е 

Зразок анотації 
 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Кириченко А.В. Економічні методи управління інноваційними про-
цесами на вугледобувному підприємстві. – Рукопис. 

Дипломна кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рі-
вня магістр  за спеціальністю 8.18010012 "Управління інноваційною діяльніс-
тю". – Державний ВНЗ "Національний гірничий університет",  Дніпропет-
ровськ, 2011. 

Обґрунтовані науково-методичні засади управління інноваційною активні-
стю та визначені напрями розвитку інноваційної діяльності вугледобувних під-
приємств з метою підвищення економічної ефективності гірничопідготовчих 
робіт. Систематизовані економічні ефекти, яких досягає вуглевидобувне підп-
риємство при проведенні інноваційних заходів та розроблені аналітичні моделі 
планування економії виробничих витрат на видобувні роботи внаслідок реалі-
зації цих заходів. Удосконалені методичні засади визначення вартості підзем-
них гірничих виробок як чинника їх інноваційно-інвестиційної привабливості. 
Встановлені теоретичні та методичні підходи до мотивації учасників іннова-
ційного процесу на вуглевидобувному підприємстві. Запропонований теорети-
чний підхід до визначення інтенсивності амортизації підготовчих виробок у 
взаємозв’язку з їх експлуатаційною надійністю. 

Ключові слова: вуглевидобувне підприємство, інноваційна діяльність, гір-
ничопідготовчі роботи, прибуток, економічні методи, мотивація, організаційно-
управлінський механізм. 
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Додаток Ж 

Зразок титульного аркуша для оформлення демонстраційного матеріалу 
 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Державний вищий навчальний заклад  

"Національний гірничий університет" 

 

Факультет менеджменту 

(або Інститут заочно-дистанційної освіти, 

 або Міжгалузевий інститут безперервної освіти) 

Кафедра прикладної економіки 

 

Демонстраційний матеріал 

до дипломної роботи магістра 

Економічні методи управління інноваційними процесами  
на вугледобувному підприємстві 

 

Спеціальність 8.18010012  – "Управління інноваційною діяльністю" 
 

 Виконавець 

       студент(ка) групи  УД-08                             ____________ А.В. Кириченко 

 

  Керівник роботи 

       канд. екон. наук, доцент кафедри 
       прикладної економіки                                 ______________В.А. Шаповал 
 

Допущено до захисту на ДЕК               “ ___ “  ______________ 200__ р. 

 

Зав. кафедри прикладної економіки, 
докт. техн. наук, професор                   ________________ В.І. Прокопенко 

 

Дніпропетровськ  200__ 
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Додаток З 
Зразок оформлення відгуку на  дипломну роботу 

 
Відгук на дипломну роботу 

магістра 
 
      Студента ______________________________________групи________ 
                                                 (ПІБ) 

Інституту економіки (або Інституту заочно-дистанційної освіти, 
або Міжгалузевого інституту безперервної освіти) Державного ВНЗ  

"Національний гірничий університет" спеціальності   
8.18010012 – "Управління інноваційною діяльністю" 

        Тема дипломної роботи____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
        Обсяг дипломної роботи___________________________________________ 
        Мета дипломної роботи____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
        Актуальність теми________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
        Тема дипломної роботи безпосередньо пов’язана з  об’єктом діяльності ма-
гістра спеціальності 8.18010012 – "Управління інноваційною діяльністю" 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
        Вирішені в  дипломній роботі завдання ______________________ вимогам                   
                                                                        (відповідають, не відповідають)            
до професійної діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. 
        Оригінальність економічних (управлінських) рішень полягає в __________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
        Практичне значення результатів дипломної роботи полягає в____________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
        Висновки підтверджують можливість використання результатів роботи___ 
 
____________________________________________________________________             
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        Закінчення додатка З 
 
Оформлення пояснювальної записки та демонстраційного матеріалу до 

неї виконано згідно з__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
        Ступінь самостійності виконання дипломної роботи___________________ 
____________________________________________________________________ 
        У роботі відзначені такі недоліки :                   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
        Відгук про дипломну роботу в цілому________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
        Дипломна робота заслуговує оцінки: ________________________________ 
        Висновки про можливість присвоєння випускнику кваліфікації__________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Керівник дипломної роботи магістра                                        
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Додаток К 

Зразок оформлення рецензії на дипломну роботу магістра 

Рецензія на дипломну роботу 
магістра 

 
 Студента_______________________________________групи__________ 
                                                     (ПІБ) 

Інституту економіки (або Інституту заочно-дистанційної освіти, 
або Міжгалузевого інституту безперервної освіти) Державного ВНЗ  

"Національний гірничий університет" спеціальності   
8.18010012 – "Управління інноваційною діяльністю" 

Тема дипломної роботи____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________    

Обсяг дипломної роботи___________________________________________ 
                                                                                          (стор., кількість рис., табл., літературних. джерел)   

       Висновок про відповідність дипломної роботи завданню та освітньо-
професійній програмі__________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
       Загальна характеристика дипломної роботи, ступінь використання норма-
тивно-методичної літератури та передового досвіду управління_____________                    
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________                  

Позитивні сторони дипломної роботи_________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
        Основні недоліки дипломної роботи___________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Висновок про дипломну роботу в цілому______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
       Висновок про можливість присвоєння випускнику кваліфікації___________ 
____________________________________________________________________ 
                      
               Рецензент 
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