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ВСТУП 

 

Магістратура – це другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Державна атестація – контроль після завершення навчання на 

відповідному освітньому рівні з метою встановлення фактичної відповідності 

освітньої та кваліфікаційної підготовки випускників вимогам стандартів вищої 

освіти [1]. 

Форма державної атестації - захист кваліфікаційної роботи.  

Кваліфікаційна робота є одним із видів індивідуальних робіт студента, 

оригінальним, завершеним науковим дослідженням та містить сукупність 

результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту на засіданні 

Екзаменаційної комісії. 

Кваліфікаційна робота здобувача освітнього рівня «Магістр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП - Менеджмент і адміністрування) 

виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України, 

фахової вітчизняної та іноземної літератури, передового досвіду з обраної 

проблеми, а також результатів власних досліджень реального об'єкту з метою 

вирішення визначених наукових та прикладних завдань у сфері майбутньої 

професійної діяльності. 

Зміст магістерських досліджень формується відповідно до профільного 

напряму науково-прикладних досліджень випускової кафедри менеджменту та 

управління проектами Одеської державної академії будівництва та архітектури. 

Експериментальною частиною магістерських досліджень є база 

переддипломної практики.  

У результаті захисту кваліфікаційної роботи підтверджується:  

- професійна готовність здобувача спеціальності 073 «Менеджмент» 

(ОПП - Менеджмент і адміністрування) застосовувати знання та практичні 

навички, які здобуті під час навчання;  

- здатність ідентифікувати, аналізувати, оцінювати, аргументувати; 

- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної 

діяльності з менеджменту та адміністрування, що передбачає проведення 

магістерських досліджень та/або здійснення інновацій. 

 

 

1 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МАГІСТРА 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

(ОПП - Менеджмент і адміністрування)  

 

1.1 До дипломного проектування допускаються магістранти, які успішно 

склали заліково-екзаменаційні сесії, виконали програму переддипломної 

практики, мають наукові публікації. 
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1.2  Назва (тема) кваліфікаційної роботи  повинна відповідати 

спеціальності 073 «Менеджмент» (ОПП - Менеджмент і адміністрування) та 

суті вирішуваної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету і предмет 

магістерського дослідження та його завершеність. Також обрання назви 

кваліфікаційної роботи обов’язково рекомендується ув’язати з проблемними 

тенденціями, які виявлені під час стажування на базі професійної та 

переддипломної практики - об’єкті магістерських досліджень.  

1.3 Керівником кваліфікаційної роботи призначається викладач, який має 

науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання. 

Науковий керівник здійснює індивідуальне консультування магістранта, 

допомагає йому скласти план магістерських досліджень, контролює 

дотримання календарного графіка дипломного проектування, рецензує частини 

роботи і завершений рукопис, готує випускника до публічного захисту 

Атестаційній комісії. 

Науковий керівник готує індивідуальне завдання магістерських 

досліджень, яке затверджується завідувачем кафедри менеджменту та 

управління проектами.  

1.4 Етапи дипломного проектування магістранта спеціальності 073 

«Менеджмент» (ОПП - Менеджмент і адміністрування»): 

- вибір теми і об’єкта досліджень, затвердження теми наказом ректора; 

- розробка завдання на кваліфікаційну роботу; 

- опрацювання літературних джерел і складання плану роботи; 

- збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики на 

об'єкті дослідження; обробка (аналізування, синтез) фактичного матеріалу із 

застосуванням інформаційних технологій; 

- написання першого варіанта рукопису, подання його на ознайомлення 

науковому керівникові; усунення зауважень, написання остаточного варіанта 

тексту, чистове оформлення рукопису; 

- внутрішнє та зовнішнє рецензування рукопису; подання на розгляд 

завідувачу кафедри менеджменту та управління проектами для прийняття 

рішення щодо допуску кваліфікаційної роботи до захисту; 

- попередній захист кваліфікаційної роботи на кафедрі менеджменту та 

управління проектами; 

- захист кваліфікаційної роботи на відкритому засіданні Екзаменаційної 

комісії. 

1.5 На період дипломного проектування на кафедрі менеджменту та 

управління проектами складається графік консультацій наукових керівників, 

згідно з яким забезпечується систематична співпраця магістранта і наукового 

керівника над кваліфікаційною роботою.  

Магістрант відповідно до затверджених календарних етапів має подавати 

науковому керівникові на перегляд оброблений матеріал; за два тижні до 

захисту завершену письмову кваліфікаційну роботу також подати для 

зовнішнього рецензування.  

У випадках відставання від календарного графіка дипломного 

проектування магістрант зобов’язаний надати письмові пояснення науковому 
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керівнику або завідувачу кафедри менеджменту та управління проектами.  

Порушення магістрантом календарного графіку дипломного 

проектування письмово фіксується науковим керівником та доводиться до 

відома завідувача кафедри менеджменту та управління проектами для 

прийняття відповідних рішень.  

 

2 МЕТОДИЧНІ НАСТАНОВИ ЩОДО ЗМІСТУ  

СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 Сутність структурних елементів в наукових роботах та правила  

їх складання дипломант більш детально вивчає у навчальних дисциплінах  

бакалаврської програми «Основи наукових досліджень»  

та кваліфікаційної програми «Методологія наукових досліджень». 

 

 

2.1 Основна частина кваліфікаційної роботи повинна містити: 

- інформацію про основні етапи розвитку наукової думки за 

розв’язуваною проблемою (завданням). Стисло, критично висвітлюючи роботи 

інших  вчених та аналізуючи їх, здобувач наукового ступеня повинен вирізнити 

ті питання, що залишились невирішеними і визначити своє місце у розв’язанні 

проблеми (завдання). Загальний обсяг огляду літератури не повинен 

перевищувати 20 % обсягу основної частини кваліфікаційної роботи; 

- опис основних тенденцій, закономірностей, методів розрахунків, 

гіпотез, що розглядаються, принципів дії і характеристики використаних 

програмних та/або апаратних засобів, лабораторних та/або інструментальних 

методів і методик, оцінки похибок вимірювань та інше; 

- опис проведення дослідження, умови та основні етапи експериментів; 

- вичерпний та повний виклад результатів власних досліджень здобувача 

наукового ступеня, як вони були отримані, та в чому полягає їх новизна; 

- оцінку повноти вирішення поставлених задач та достовірності 

отриманих результатів (характеристик, параметрів); 

- порівняння отриманих результатів з аналогічними результатами 

вітчизняних і зарубіжних дослідників; 

- обґрунтування необхідності додаткових досліджень. 

В кваліфікаційній роботі мають знайти відображення посилання на всі 

наукові праці здобувача, наведені в анотації. Ці праці мають також міститися у 

списку використаних джерел. 

Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно та 

аргументовано з уникненням бездоказових тверджень та тавтології. У разі 

використання ідей, результатів і матеріалів інших авторів у тексті 

кваліфікаційної роботи обов’язково повинні бути посилання на відповідні 

джерела. 

У висновках викладаються здобуті у кваліфікаційній роботі найбільш 

важливі наукові та практичні результати, які сприяли розв’язанню наукової 
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проблеми (завдання). 

2.2 Результати магістерських досліджень відображаються у рукопису, 

який формується з таких елементів: 

Титульний лист (додаток 2). 

Завдання на кваліфікаційну роботу (додаток 3). 

Анотація державною та іноземною мовою. 

2.3 Викладення змісту кожного питання кваліфікаційної роботи має бути 

цілісним, логічним, доказовим і пояснювальним та науково аргументованим. 

Анотація. 

Для ознайомлення зі змістом та результатами кваліфікаційної роботи 

наводиться узагальнений короткий виклад її основного змісту - анотація. 

Анотація до кваліфікаційної роботи повинна містити: 

- відображення результатів дослідження; 

- наукову новизну отриманих результатів та їх практичне значення (за 

наявності); 

- апробацію результатів дослідження; 

- відомості про кількість публікацій за темою кваліфікаційної роботи. 

Зміст анотації викладається стисло і точно.  

Анотація подається двома мовами: українською та англійською. Також 

вона може подаватися третьою мовою, пов’язаною з предметом дослідження. 

Наприкінці кожної анотації наводяться ключові слова відповідною 

мовою. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом 

основний зміст наукової праці (кваліфікаційної роботи). 

Кількість ключових слів становить від п’яти до п’ятнадцяти. Ключові 

слова подають у називному відмінку, друкують в рядок через кому. Ключовими 

словами, наприклад, мають бути:  аналіз, конкурентоспроможність, криза, 

економічна безпека, ефективність, підприємство, маркетинг, персонал, 

управління, менеджмент, ризик, оцінка, прогнозування, фінансова стійкість та 

інші. 

Після анотації, починаючи з нової сторінки, безпосередньо розміщується 

зміст кваліфікаційної роботи - вступ; три розділи, кожен з яких має містити не 

менш як три підрозділи; висновки; список літератури; додатки. 

Далі: 

Вступ (3..4 сторінки). 

Розділ 1 Теоретичний (25 ... 30 сторінок) 

1.1 ... 

1.2 ... 

1.3 ... 

Висновки розділу 1. 

Розділ 2 Аналітичний (30-35 сторінок) 

2.1 ... 

2.2 ... 

2.3 ... 

Висновки розділу 2. 

Розділ 3 Проектно - рекомендаційний (25-30 сторінок) 
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3.1 ... 

3.2 ... 

3.3 ... 

Висновки розділу 3. 

Висновки (у тезах, 3-4 сторінки). 

Список літератури (не менш 50 джерел, які видані за останні 5 років). 

Додатки. 

 

Вступ. 

Текст вступу викладається аргументовано, стисло та чітко: 

Актуальність теми подається у вигляді напрямів розв’язання проблеми 

та обґрунтування необхідності досліджень для підприємства - бази 

переддипломної практики. 

Мета та завдання формулюються у контексті теми кваліфікаційної 

роботи.  

Об’єкт досліджень - процес або явище, що створює проблемну ситуацію 

і обрані для вивчення.  

Предмет досліджень - закономірності функціонування та розвитку 

об’єкту досліджень, різноманітні його якості, властивості. Предмет 

дослідження міститься в межах об’єкту.  

Об’єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між 

собою як загальне і часткове. 

Наукова новизна містить власні висновки з предмету дослідження.  

Апробація результатів має містити назви наукових статей та тез 

доповідей магістранта на науково-практичних конференціях; результати участі 

у студентських олімпіадах.   

Обсяг вступу не повинен перевищувати 4-5 сторінок. 

 

Основна частина рукопису. 

Основна частина кваліфікаційної роботи складається з трьох розділів: 

 - теоретичного (опис існуючих теоретичних концепцій),  

- аналітичного (діагностування статистичних даних),  

- проектно-рекомендаційного (пропозицій, які орієнтовані на мету 

досліджень).  

Кожний розділ містить три підрозділи (параграфи).  

Наприкінці кожного розділу наводяться висновки по суті розділу. 

 

У першому (теоретичному) розділі здійснюється теоретичний огляд 

літературних джерел з предмета наукового дослідження, розглядаються 

теоретичні та методичні аспекти досліджуваної проблеми [3, 6, 8].  

Для обґрунтування теоретичних висновків у першому розділі доцільно 

використовувати дані наукових досягнень, які опубліковані у профільних 

монографіях, наукових виданнях з наукометричної бази Scopus або Web of Sci-

ence, періодичних виданнях. Також під час написання розділів кваліфікаційної 

роботи дипломант обов’язково дає текстові посилання на власні наукові 
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публікації та включає їх в список літератури. 

Приклади текстових посилань та їх бібліографічне оформлення у списку 

літератури вивчаються у навчальній дисципліни кваліфікаційної програми 

«Методологія наукових досліджень», також відповідно до вимог [2]. 

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загального обсягу 

кваліфікаційної роботи. 

 

 

 

У другому (аналітичному) розділі дипломант, використовуючи фактичний 

матеріал, зібраний під час магістерських досліджень та переддипломної 

практики, проводить діагностування діяльності підприємства. 

У другому розділі здійснюється опис сучасного стану об’єкту досліджень 

(підприємства) та діагностування його діяльності за три календарних роки. 

Вихідними даними є показники виробничо-господарської діяльності, які є 

відкритими для вільного доступу та зведені у наказах та звітній бухгалтерській 

документації або інших матеріалах підприємства. Аналіз здійснюється з 

урахуванням позитивних та негативних тенденцій діяльності підприємства за 

три роки 

Дипломант узагальнює накопичений фактичний матеріал на основі 

методик, які наведені у навчально-методичних матеріалах під авторством 

викладачів академії або інших відповідних виданнях.  

По результатах діагностування робляться висновки щодо позитивної або 

негативної симптоматики підприємства; далі обґрунтовуються пропозиції у 

третьому розділі.  

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають 

супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити 

якість управлінських процесів. Якщо можливо, текст слід ілюструвати 

реальними документами (що наводяться у додатках). 

Другий розділ, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має 

стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати набуті теоретичні 

знання та вміння дипломанта використовувати конкретний методичний 

інструментарій у своїй майбутній діяльності. 

Методичні настанови (приклади) до проведення діагностування 

зовнішнього та внутрішнього середовища досліджуваного підприємства 

наведені у навчально-методичних матеріалах [3, 4, 5, 7, 9, 11].  

Приклад зведених результатів фінансової діяльності досліджуваного 

підприємства наведено у Додатку 4. 

Дипломант також використовує інші навчальні джерела, які буди 

рекомендовані при вивченні навчальних дисциплін бакалаврської та 

кваліфікаційної програми зі спеціалізації «Менеджмент і адміністрування».  

Обсяг другого розділу - 30-35% загального обсягу кваліфікаційної 

роботи. 

 

Третій (проектно-рекомендаційний) розділ формується на основі 
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теоретико-методичних положень, що викладені у першому розділі, та 

результатів діагностування показників виробничо-господарської діяльності, 

отриманих у другому розділі.  

Проектні пропозиції обов’язково мають носити інноваційний характер та 

бути кількісно обґрунтовані в контексті теми кваліфікаційної роботи. 

Пропозиції дипломанта щодо науково-практичного вирішення досліджуваної 

теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та 

практичного впровадження на реальних підприємствах. 

Приклади детального розв’язання деяких аспектів управлінської та 

виробничо-господарської діяльності наведені у навчально-методичних 

публікаціях [3, 4, 5, 10], також у Додатках 5 і 6. 

Обсяг третього розділу - до 30% загального обсягу кваліфікаційної 

роботи. 

Висновки кваліфікаційної роботи. 

У висновках у тезах підбиваються підсумки проведеного дослідження, 

наводяться одержані наукові та практичні результати, рекомендації щодо їх 

практичного використання на реальному виробництві.  

Обсяг висновків 3-4 сторінки. 

Список літератури. 

Список літератури дозволяється формувати одним із таких способів: 

у порядку появи посилань у тексті; 

в  алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

у хронологічному порядку. 

Додатки. 

До додатків включається допоміжний матеріал, необхідний для повноти 

сприйняття кваліфікаційної роботи: 

- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки; 

- протоколи та акти випробувань, впровадження, розрахунки 

економічного ефекту; 

- інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач за 

допомогою електронно-обчислювальних засобів, які розроблені у процесі 

виконання кваліфікаційної роботи; 

- ілюстрації допоміжного характеру. 
 

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Кваліфікаційна робота має бути написана державною мовою, науковим 

стилем, логічно й аргументовано. 

Оформлення кваліфікаційної роботи має відповідати загальним вимогам 

до наукових робіт згідно з державним стандартом «Інформація та 

документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила 

складання» ДСТУ 8302: 2015 [1].  

Машинописний текст кваліфікаційної роботи: 

- міжрядковий інтервал 1,5 (29-30 рядків на сторінці),  
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- шрифт текстового редактора - Word Times New Roman, розмір 14 пт.  

- поля: ліве - не менше 25 мм, праве - не менше 10 мм, верх і низ - 20 мм.  

Шрифт друку - чіткий, щільність тексту  - однаковою. 

Зразок титульного листа кваліфікаційної роботи - додаток 2. 

Бланк індивідуального завдання наведено у додатку 3. 

Кожну структурну частину рукопису починають з нової сторінки. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 

друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без 

крапки) !!!  
Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, 

наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59].    
Брошурування - твердий перепліт! 

4 ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ  

 

Зброшурований у твердій палітурці рукопис завершеної кваліфікаційної 

роботи, яка підписана магістрантом та його науковим керівником, за наявності 

позитивної характеристики роботи у письмовому відгуку наукового керівника, 

магістрант подає завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до 

захисту і оформлює його. 

Допуск до захисту здійснюється шляхом відповідного запису завідувача 

кафедри у висновку кафедри про кваліфікаційну роботу і на титульній сторінці 

кваліфікаційної роботи.  

Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити кваліфікаційну 

роботу до захисту через її незадовільну якість, це питання має бути заслухано 

на засіданні кафедри за участю наукового керівника. Обговорення 

оформляється протоколом і подається на затвердження декану ФЕУБ. 

За тиждень до захисту дипломант подає секретарю Екзаменаційної комісії 

пакет документів: 

1. Рукопис кваліфікаційної роботи дипломанта, яка оформлена відповідно 

до чинних вимог, з підписами на титулі дипломанта, наукового керівника та 

завідуючого кафедрою. 

2. Презентація кваліфікаційної роботи у форматі Microsoft Power Point 

(наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь магістранта і 

забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту). 

3. Зовнішня рецензія з висновком про якість кваліфікаційної роботи. 

4. Відгук наукового керівника дипломанта. 

5. Список наукових публікацій, в яких відображені власні досягнення під 

час магістерських досліджень. 

Завершальною процедурою допущення кваліфікаційної роботи до захисту 

є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завідувачем кафедри.  

Під час підготовки до захисту магістрант має погодити зі своїм науковим 

керівником складену ним стислу доповідь щодо кваліфікаційної роботи і 

презентацію у форматі MS Power Point.  

Обсяг тексту доповіді має відповідати 15 хвилинам виступу. Доповідь 
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повинна відобразити: обгрунтування актуальності теми, мету і завдання роботи, 

основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства і творчі розробки 

автора, акцентувати елементи наукової новизни. Особливе місце має бути 

відведено обгрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці їх 

ефективності. 

Перед захистом магістранту слід ретельно прочитати рецензію, особливу 

увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по можливості усунути 

зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді. 

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь магістранта і 

забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.  

 

 
 

 
5 ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

  

Захист випускних робіт є обов’язковою процедурою для отримання 

відповідного ступеня [1]. 

Екзаменаційна комісія на відкритому засіданні перевіряє практичну та 

науково-теоретичну підготовку випускників за участю не менше половини її 

складу у присутності голови комісії (обов'язково), наукового керівника, 

рецензента (при можливості), а також усіх бажаючих. 

Оцінювання випускних робіт Екзаменаційна комісія здійснює на 

закритому засіданні за підсумками захисту, виходячи з рівня виконання вимог 

до структури, змісту, оформлення робіт (проектів), а також якості доповідей 

про результати проведених досліджень. 

Екзаменаційна комісія оголошує результати захисту випускних робіт у 

той же день після оформлення протоколів засідання комісії в установленому 

порядку. Оцінку формують на основі оцінки рецензента та захисту і визначають 

відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі 

брали участь у засіданні (при рівній кількості голосів, голос голови є 

вирішальним). 

На засіданні за позитивними результатами оцінювання випускних робіт 

Екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння випускникам 

відповідного освітнього ступеня (кваліфікації) та видачу документа про освіту 

(кваліфікацію). 

Шкала та критерії оцінки кваліфікаційної роботи на захисті в 

Одеській академії будівництва та архітектури наведено у Додатку 1. 

Результати захисту визначають за національною шкалою і зазначають 

оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» з подальшим 

переведенням у значення за 100-бальною шкалою та міжнародною буквеною 

оцінкою EСTS. 

При наявності у випускника не менше 75% підсумкових оцінок 

«відмінно» з усіх дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених 

Навчальним планом, включно з оцінкою за державну атестацію, а з інших 
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навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки «добре», випускник 

отримує документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою. 

У випадках, коли захист випускних робіт визнають незадовільним, 

Атестаційна комісія встановлює: 

1. Студент може подати на повторний захист ту саму роботу з 

доопрацюванням. 

2. Студент зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною 

кафедрою. 

Студента, який при захисті випускних робіт отримав незадовільну оцінку, 

відраховують з вишу і йому видається академічна довідка, а при відновленні на 

навчання призначають повторне атестаційне випробування. 

До повторного захисту випускної роботи студента допускають протягом 

трьох років після закінчення вищого навчального закладу. 

Студентам, які не проходили підсумкового атестаційного випробування з 

поважної, документально підтвердженої причини (за медичними показаннями 

або згідно з іншими винятковими випадками), ректором може бути 

продовжений строк навчання до наступного терміну роботи відповідної 

Атестаційна комісія та надана можливість проходження державної атестації без 

відрахування з Академії, але не більше, ніж на один рік. 

  
СПИСОК ОСНОВНОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Положення про здійснення системи контролю якості освіти та критерії 

оцінки навчальних досягнень студентів в Одеській державній академії 

будівництва та архітектури. Одес.держ.акад.буд-ва та арх. Одеса: ОДАБА, 

2018.  

2. Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні 

положення та правила складання. ДСТУ 8302: 2015. 

3. Ажаман І.А., Колодинський С.Б., Ширяєва Н.Ю., Смелянець Т.В., 

Білега О.В., Азарова І.Б., Рибак А.І., Балдук Г.Г. Менеджмент та управління в 

будівельній галузі: посібник. Одес.держ.акад.буд-ва та арх. Одеса: ОДАБА, 

2018.  

4. Ширяєва Н.Ю. Практикум з менеджменту: навчальний посібник для 

студентів економічного профілю. Одес.держ.акад.буд-ва та арх. Одеса: ОДАБА, 

2008. 94 стор. 

5. Ширяєва Н.Ю. Практикум з менеджменту: навч.посіб. (доробл.). 

Одес.держ.акад.буд-ва та арх. Одеса: ОДАБА, 2012 р. 77 стор. 

6. Ширяєва Н.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія організацій» 

Одес.держ.акад.буд-ва та арх. Одеса: ОДАБА, 2013. 191 стор. 

7. Ширяєва Н.Ю. Методичні вказівки щодо проведення практичних 

занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Теорія організацій». 

Одес.держ.акад.буд-ва та арх. Одеса: ОДАБА, 2015. 66 с 

8. Ширяєва Н.Ю. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з 

дисципліни «Менеджмент» Одес.держ.акад.буд-ва та арх. Одеса: ОДАБА, 2015. 

9. Ширяєва Н.Ю. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з 



 14 

дисципліни «Управління персоналом». Одес.держ.акад.буд-ва та арх. Одеса: 

ОДАБА, 2013. 49 с. 

10. Ажаман І.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Стратегічне управління». Одес.держ.акад.буд-ва та арх. Одеса: 

ОДАБА, 2017.  

11. Сахацький М.П., Ширяєва Н.Ю. Методичні вказівки щодо виконання 

курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організації». Одес.держ.акад.буд-

ва та арх. Одеса: ОДАБА, 2014. 42 с. 
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Додаток 1 

 

ШКАЛА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАХИСТІ 

В ОДЕСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за  

рейтинговою  

шкалою /  

ECTS-grade 

Критерії оцінки кваліфікаційної роботи  

на захисті 

1 2 3 4 5 

5 
«ВІДМІННО» 

(зараховано) 

90 – 100 A 4,75 – 5,00 / 10% 

Тема кваліфікаційної роботи (проекту) актуальна, затребувана і 

недостатньо досліджена; науковий апарат сформульований грамотно і 

обґрунтовано; структура роботи (проекту) розкриває тему дослідження. 

Зміст роботи побудовано логічно; грамотно розкрито теоретичні 

основи теми; вдало показано способи отримання результатів і самі 

результати, які носять істотний характер і гідні уваги фахівців; висновки 

щодо виконаної роботи послідовно і аргументовано подають загальний 

результат проведеного дослідження; список літератури повно, 

включаючи й електронні джерела, відображає основні сучасні підходи до 

досліджуваної проблеми і автор вміло спирається на них у роботі; 

додатки наочно доповнюють базу дослідження. 

Положення, що виносяться на захист, вдало розкривають 

отриманий результат, заслуговують на увагу фахівців і мають значне 

теоретичне та практичне значення. 

Кваліфікаційна робота (проект) виконана відповідно до вимог, що 

пред'являються до випускних кваліфікаційних робіт, і рекомендацій 

випускової кафедри. 

Відгуки наукового керівника і рецензента – позитивні. 

Доповідь на захисті змістовна, побудована грамотно, логічно; 

повно, переконливо і аргументовано розкриває результати проведеного 

дослідження. 

Доповідач впевнено відповідав на додаткові питання, доречно 

доповнюючи повідомлення про результати свого дослідження 
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Продовження Додатку 1 

1 2 3 4 5 

4 

«ДОБРЕ» 

(зараховано) 

82 – 89  B 4,25 – 4,74 / 25% 

Тема кваліфікаційної роботи актуальна, затребувана і недостатньо 

досліджена; науковий апарат відображає сутність дослідження; 

структура роботи (проекту) загалом дозволяє розкрити зміст 

досліджуваної теми. 

Зміст роботи досить грамотно розкриває теоретичні основи теми, 

показує способи отримання результатів і самі результати, які гідні уваги 

фахівців; висновки в цілому повно репрезентують загальний результат 

проведеного дослідження; список літератури, включаючи і електронні 

джерела, в основному відображає сучасні підходи до досліджуваної 

проблеми і автор спирається на них у роботі; додатки доповнюють 

джерельну базу дослідження. 

Положення, що виносяться на захист, відображають головний зміст 

дослідження, заслуговують на увагу фахівців і мають певне теоретичне і 

практичне значення. 

Кваліфікаційна робота відповідає вимогам, що пред'являються до 

випускних кваліфікаційних робіт, і рекомендаціям випускової кафедри. 

Відгуки наукового керівника і рецензента – позитивні, зауваження 

несуттєві. 

Доповідь на захисті логічно і достатньо вдало представляє результати 

дослідження. 

Доповідач в загальному правильно відповідав на додаткові питання, 

доповнюючи повідомлення про результати свого дослідження 

74 – 81 C 3,75 – 4,24 / 30% 

3 

«ЗАДОВІЛЬНО» 

(зараховано) 

64 – 73 D 3,25 – 3,74 / 25% 

Тема кваліфікаційної роботи актуальна, але науковий апарат не 

достатньо відображає істотність дослідження, а структура роботи 

(проекту) не дозволяє повно розкрити зміст досліджуваної теми. 

Зміст роботи носить описовий характер; отримані результати можуть 

бути застосовані на практиці, але висновки не повні і дають тільки 

загальне уявлення про результати дослідження, а список літератури не 

остаточно відображає основні сучасні підходи до досліджуваної 

проблеми; також додатки не зовсім відповідають досліджуваній темі або 

відсутні. 
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Положення, що виносяться на захист, не достатньо відображають 

зміст роботи і можуть отримати обмежене застосування на практиці. 

 

Продовження Додатку 1 

1 2 3 4 5 

3 

«ЗАДОВІЛЬНО» 

(зараховано) 

60 – 63  E 3,00 – 3,24 / 10% 

Кваліфікаційна робота (проект) не зовсім відповідає вимогам, що 

пред'являються до випускних кваліфікаційних робіт, і рекомендаціям 

випускової кафедри. 

Відгук наукового керівника включає значні претензії до якості 

роботи, рецензента – істотні зауваження за змістом. 

Доповідь на захисті носить загальний характер і виявляє лише 

окремі результати дослідження. 

Доповідач відповідає не на всі питання, а також дає невпевнені, не 

повні і не аргументовані відповіді 

2 

«НЕЗАДОВІЛЬНО» 

(не зараховано) 

з можливістю 

доопрацювання і 

повторного захисту 

роботи (проекту) 

за рішенням АК 

35 – 59 FX 2,0 – 2,9 / - 

Тема кваліфікаційної роботи (проекту) актуальна, але науковий 

апарат не відображає сутність дослідження, а структура роботи не 

дозволяє розкрити зміст досліджуваної теми. 

Зміст роботи носить описовий характер; результати не істотні; 

висновки не повні й не дозволяють уявити результат дослідження; 

список літератури не відображає сучасні підходи до досліджуваної 

проблеми і автор не вміє спиратися на них у роботі; додатки не 

відповідають досліджуваній темі або відсутні. 

Положення, що виносяться на захист, сформульовані нечітко і 

можуть не мати застосування на практиці. 

Кваліфікаційна робота (проект) мало відповідає або не відповідає 

вимогам, що пред'являються до випускних кваліфікаційних робіт, і 
2 

«НЕЗАДОВІЛЬНО» 
1 – 34 F 

1,00 – 1,90 / - 

(не атестовано) 



 18 

(не зараховано) 

з обов'язковим 

проведенням 

повторного 

дослідження 

роботи (проекту) з 

подальшим захистом,  

за рішенням АК 

або відрахування 

рекомендаціям випускової кафедри. 

Відгуки наукового керівника і рецензента зі значними 

зауваженнями щодо роботи і її змісту. 

Доповідь на захисті мало продумана і не розкриває результати 

дослідження. 

Доповідач дає не точні, не повні та не впевнені відповіді на питання 

 



 19 

Додаток 2  

Зразок титульного листа кваліфікаційної роботи 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

(по центру, прописні, 14 кегль) 

 

Одеська державна  академія будівництва та архітектури   (14 кегль) 

ННІ Бізнесу та інформаційних технологій       (14 кегль) 

Кафедра менеджменту та управління проектами      (14 кегль) 

 

 

 

       Омельченко Світлана Василівна  

(по центру, жирний, 16 кегль) 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 

(по центру, прописні, жирний, 22 кегль) 

                                              на тему:                (по центру, 14 кегль) 

«МЕНЕДЖМЕНТ  

БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ» 
(по центру, прописні, жирний, 18 кегль) 

 

 

                                                                 (далі по 14 кегль) 

Спеціальність – 073 «Менеджмент» 

(ОПП – «Менеджмент і адміністрування») 

 

 

Керівник            ____________        доктор економічних наук,  

                                                            професор ______________ 

       

 

Допускається до захисту ЕК ________ 202___ р. 

 

Завідувач кафедри: ____________ доктор економічних наук,  

                                                           професор ______________ 

                                                        

 

 

Одеса – 202__ 
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Додаток 3  

 

Бланк завдання на кваліфікаційну роботу 

 

 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 
ННІ Бізнесу та інформаційних технологій    

Кафедра менеджменту і маркетингу 

Спеціальність 073 «Менеджмент» (ОПП - Менеджмент і адміністрування) 

                                                                                         

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

          Зав. кафедри _______________  

 «____»________________20__р. 

 

ЗАВДАННЯ 

на кваліфікаційну роботу студентові 
_______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по - батькові) 

 

1. Тема кваліфікаційної роботи 

________________________________________________________________________________ 

яка затверджена наказом по академії від «_____» _________20____р.  №____ 

 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи «_____» _______________ 20____ р.    

(за 10 робочих днів до захисту) 

 

3. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи 

_____________________________________________ 

(наприклад, вихідні дані бази переддипломної практики - штатний розклад, організаційна 

управлінська структура, звітна бухгалтерська документація за 3 роки, перелік основних 

виробничих фондів, матеріали маркетингової діяльності та інші).  
 

4. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань, що їх належить розробити) 

Вступ __________________________________________________________________________ 

Розділ 1  ________________________________________________________________________ 

Розділ 2  ________________________________________________________________________ 

Розділ 3  ________________________________________________________________________ 

Висновки  _______________________________________________________________________ 

Список літератури _______________________________________________________________ 

Додатки ________________________________________________________________________ 

 

5. Рефератна презентація кваліфікаційної роботи у форматі Microsoft Power Point  

(до 20 слайдів, у тезах, схеми, таблиці, діаграми, мінімум тексту) 

 

7. Дата видачі завдання __________________________________ 

         

                                                                                         Керівник _______________________ 

                                                                                                              (підпис) 

    Завдання прийняв до виконання ______________________ 
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                                                                                               (підпис) 

продовження додатку 3 

 

зворотна сторінка бланку завдання  

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

П

пп 

№ 

Назва етапів кваліфікаційної роботи 
Термін виконання 

етапів роботи 
Примітка 

1 Вступ    

2 Розділ 1   

3 Розділ 2   

4 Розділ 3   

5 Висновки   

 

Студент-дипломник_____________________ 

(підпис) 

Керівник роботи _______________________ 

(підпис) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

 

ТАБЛИЦЯ ЗВЕДЕНИХ ДАНИХ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ЗБИТКОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Показник, одиниця виміру 
Нормативне 

 значення 

Фактичне значення за три 

попередні роки 

Висновок на початок 

звітного  

періоду 

на кінець  

звітного  

періоду 

1 2 3 4 5 

1. Показники оцінки ліквідності підприємства 

Активи і пасиви по групам ліквідності і швидкості, тис.грн: 

2.1 Найліквідніші активи А1 

      Негайні пасиви П1 

А 1   П 1 11,4 

216,4 

2,4 

224,6 

Нестача А1 

2.2 Активи, що швидко реалізуються А2 

     Короткострокові пасиви П2 

А 2    П 2 188,3 

328,8 

101,1 

463,8 

Нестача А1 

2.3 Активи, що повільно реалізуються А3 

     Довгострокові пасиви П3 

А 3    П 3 167,5 

0 

143,0 

0 

Надлишок А3 

2.4 Активи, що важко реалізуються А4 

      Постійні пасиви П4 

А 4   П 4 

 

1008,7 

830,7 

917,7 

475,8 

Надлишок А4 

2.5 Характеристика ліквідності балансу  {+,+,+,+}  {-, -, +, -} { -, -, +, -} Глибока неліквідність 

балансу 

2.6 Загальний коефіцієнт ліквідності  

(покриття, поточної ліквідності) 

1 ... 2 0,67 0,36 низький рівень,  

негативна динаміка 

2.7 Коефіцієнт швидкої ліквідності (миттєвої оцінки) 0,7 ... 0,8 0,37 0,15 низький рівень,  

негативна динаміка 

2.8 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 ... 0,35 0,02 0,00 підприємство не в змозі 

оплатити КЗ 
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Продовження Додатку 4 
 

1 2 3 4 5 

2. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства 

3.1 Коефіцієнт концентрації власного капіталу  

(автономії) 

> 0,5 (збільшення) 0,6 0,4 низький рівень 

3.2 Коефіцієнт фінансової залежності < 2 (зменшення) 1,6 2,5 втрата фінансової  

незалежності 

3.3 Коефіцієнт фінансового ризику 0,5 (КЗ = 1) 0,6 1,5 повна залежність  

від кредиторів 

3.4 Коефіцієнт маневреності власного капіталу > 0 (збільшення) - 0,2 - 0,9 дуже  

негативний тренд 

3.5 Достатність власних оборотних засобів (  Фс), тис.грн S( Фс)=1 - 336,4 - 572,6 S( Фс)=0 

3.6 Достатність власних оборотних засобів і довгострокових 

залучених джерел формування запасів (  Фт), тис.грн 

S( Фт)=1 - 336,4 - 572,6 S( Фт)=0 

3.7 Достатність загальної величини джерел формування  

запасів (  Фо), тис.грн 

S( Фо)=1 - 192,6 - 572,6 S( Фо)=0 

3.8 Характеристика фінансової  

стійкості підприємства 

S = {1,1,1} {0,0,0} {0,0,0} Кризова фінансова 

ситуація 

3. Аналіз ділової активності підприємства 

4.1 Коефіцієнт оборотності активів (ресурсовіддача) більше 1, 

 збільшення 

1,68 1,31  

4.2 Коефіцієнт оборотності КЗ збільшення 6,46 8,16  

4.3 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості більше 18,  

збільшення 

9,61 11,5 

негативна тенденція 
4.4 Оборотність ДЗ, днів менше 20 днів, 

зменшення 

37 31 

4.5 Оборотність КЗ, днів збільшення 56 44  
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Продовження Додатку 4 
 

1 2 3 4 5 

4.6 Коефіцієнт оборотності виробничих запасів більше 8,  

збільшення 

9,86 12 негативна 

тенденція: 

підвищення обсягу 

виробництва за 

рахунок реалізації 

продукції з min 

рівнем прибутку 

4.7 Оборотність виробничих запасів, днів менше 45 днів,  

зменшення 

36,5 30 

4.8 Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) більше 3,  

збільшення 

0,42 0,5 

тривожний спад 
4.9 Коефіцієнт оборотності оборотних засобів більше 7,  

збільшення 

4,65 5,56 

4.10 Оборотність оборотних засобів, днів менше 52 77 65  

4.11 Коефіцієнт оборотності власного капіталу більше 8,  

збільшення 

2,12 2,55 

4. Показники оцінки рентабельності підприємства 

5.1 Коефіцієнт рентабельності активів > 0 (збільшення) -0,28 

негативна  

тенденція:  

збитки 

5.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу > 0 (збільшення) -0,55 

5.3 Коефіцієнт рентабельності діяльності > 0 (збільшення) -0,22 

5.4 Коефіцієнт рентабельності продукції > 0 (збільшення) -0,02 
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Додаток 5 

Приклад розрахунку обгрунтування заходів щодо раціоналізації  

організаційної структури управління  

на прикладі будівельного підприємства N 

 

Раціоналізація існуючої структури будівельного підприємства N полягає 

у створенні такого відділу як маркетинг.  

Маркетинг – представляє собою процес планування та втілення задуму, 

ціноутворення, просування та реалізацію ідей, товарів та послуг через обмін, 

що задовольняє цілі окремих осіб та організацій. 

Служба маркетингу в умовах ринкової економіки – це та ланка в 

управлінні організацією, яка спільно з виробничою, фінансовою, збутовою, 

технологічною, кадровою та іншими видами діяльності створює єдиний 

інтегрований процес, спрямований на задоволення запитів ринку і отримання 

на цій основі прибутку. Маркетинг підвищує обґрунтованість прийнятих 

рішень щодо різних питань виробничої, науково - виробничої, фінансової та 

збутової діяльності, поширюючи планомірність на сферу ринкових зв'язків. Це 

знаходить свій відбиток у раціоналізації процесу товароруху, вдосконаленні 

практики обліку та прогнозування ринкової ситуації у процесі внутрішнього 

організаційного планування. 

Доцільність застосування цієї пропозиції в будівельному підприємстві N 

полягає у тому, що маркетингова служба є самостійним структурним 

підрозділом організації і підпорядковується безпосередньо директору 

організації; відділ маркетингу очолюється начальником відділу, що 

призначається і звільняється від посади директором підприємства; структура і 

штати відділу затверджуються директором підприємства, виходячи з 

особливостей виробництва, а також обсягу робіт, покладених на відділ. 

Очікувані результати управлінської діяльності будівельного підприємства 

N від реалізації пропозиції: збирання та оброблення інформації про зовнішнє та 

внутрішнє середовище організації;проведення прогнозних 

досліджень;розроблення довго-, середньострокових і поточних маркетингових 

планів відповідно до виробничо-збутової діяльності організації; організація 

робіт зі створення нових і модернізації наявних товарів для найбільш повного 

задоволення потреб споживачів;активний вплив на змінні чинники, які 

визначають розвиток зовнішнього середовища в інтересах організації; 

оптимальна організація системи товарного руху. 

Обґрунтуємо доцільність впровадження маркетингової служби в 

досліджуваного будівельного підприємства N. Якщо витрати на створення 

системи склали 7 тис. грн., то при умові оптимізації рекламного бюджету ринок 

продажу збільшиться на 12%. Базовий рівень продажу 1270,5 тис. грн. 

Собівартість реалізованої продукції - 1259,4 тис. грн.   

Приклад розв’язання: 

Розрахунок обсягу продажу товарів за проектом: 
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ОПпр = ОПб · (1 + ΔПродажу ) = 1270,5· (1+0,42) = 1804,11 тис. грн.           (4.1) 

Розрахунок витрат на 1 грн. реалізованої продукції за фактичними даними: 

В 1грн = 
базпродаж Рівень

СВбаз
=1259,4/1270,5 = 0,99грн                                             (4.2) 

Розрахунок витрат на 1 грн. за проектом: 

Впр = Вгрн · (1 - ΔСВ) = 0,99 · (1 - 0,039) = 0,95 грн.                                     (4.3) 

Розрахунок собівартості реалізованої продукції за проектом: 

СВпр = ОПпр · Впр = 1804,11 · 0,95 = 1713,9 тис. грн.                                  (4.4) 

Розрахунок чистого прибутку за проектом: 

ПРчпроект = (ОПпр - СВпр) · Кп = (1804,11 – 1713,9) · 0,8 = 72,16 тис. г       (4.5) 

Розрахунок чистого прибутку за базовими даними: 

ПРчбаз =(ОПб - СВб) · Кп = (1270,5 – 1259,4) · 0,8 = 8,8 тис. грн.                 (4.6) 

Розрахунок річної додаткової амортизації: 

ΔАр = KB · Na = 7000 · 0,25 = 1,75тис.грн.                                                      (4.7) 

Розрахунок додаткового прибутку: 

ΔПРчист = (ПРчпроект - ПРчбаз) - ΔАр = (72,16 – 8,8) - 0,5 =62,86тис.грн.        (4.8) 

Розрахунок рентабельності продукції за базовими даними: 

Рбаз = 100*
СВ

ПР

.прод.реал

чбаз =(8,8 / 1259,4)·100 = 0,7%                                        (4.9) 

Розрахунок рентабельності продукції за проектом: 

Рпр = 100*
СВ

ПР

.проект

.пр.ч
= (72,16 / 1713,9)·100 = 4,2%                                      (4.10) 

Розрахунок підвищення рентабельності виробництва продукції: 

ΔР вироб = Рпр - Рбаз = 4,2 - 0,7 = 3,5 пункти.                                             (4.11) 

Розрахунок додаткового чистого грошового потоку: 

ΔГП чист = ΔПРчист + ΔАр = 62,86 + 0,5 = 63,36 тис. грн.                        (4.12) 

Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень: 

ТО = 
чистГП

КВ


= 7 / 63,36 = 0,11 роки або 1,3 місяці                                   (4.13) 

 

Таким чином, імплементація маркетингової служби в існуючу 

організаційну структуру управління будівельного підприємства N дозволить 

забезпечити «маркетингову» орієнтацію та досягнути динамічної рівноваги 

підприємства з навколишнім середовищем, при цьому додатковий прибуток від 

продажу продукції складе – 63,36 тис.грн., підвищення рентабельності вироб-

ництва продукції – 3,5 пункти, термін окупності вкладень в створення 

підсистеми маркетингу – 1,3 місяці. 
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ДОДАТОК 6 

 

Приклад розрахунку вартості акціонерного капіталу  

підприємствами корпоративного типу 

 

Акціонування як засіб вкладення коштів дає значний імпульс для 

розвитку підприємництва. Середня акція приносить більш високий прибуток і в 

більшій мірі захищає від явного і неявного ризику, чим будь-який вид 

інвестицій. Крім того, ціна акції росте одночасно з загальним ростом цін, що 

захищає вкладника від впливу інфляції. Можливість продажу акцій на фондовій 

біржі служить і засобом зберігання коштів, і стимулом для перетворення 

діяльності підприємства. 

Щоб акції служили надійним джерелом прибутку, необхідно вибрати для 

інвестицій гідне підприємство. Ця задача в умовах ринку постійно виникає як 

перед фірмами, що розширюють свій вплив за рахунок вкладень значних 

капіталів, так і перед дрібними вкладниками, що витрачають свої заощадження 

на покупку незначної кількості цінних паперів. Оцінку прибутковості акцій 

можна зробити з достатнім ступенем достовірності і мінімального ризику 

тільки в результаті аналізу ефективності використання підприємством власного 

капіталу. Така оцінка повинна провадитися по багатьох критеріях. 

Один із найбільше поширених засобів, використовуваних інвесторами 

для оцінки вартості акціонерного капіталу, полягає  в аналізі його 

прибутковості. Чистий прибуток на одну просту акцію визначається діленням 

різниці між сумою чистого прибутку і сумою дивідендів на привілейовані акції 

на середньорічну кількість простих акцій в обертанні  (Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»). 

с
КПА

по
ЧП

ESP       (5.1) 

де: ЕРS - норма чистого прибутку (чистий прибуток на одну акцію); ЧПпо 

- чистий прибуток після сплати податків сплати привілейованого дивіденду; 

КПАс - середньорічна кількість простих акцій, що обертаються. 

Приклад розв’язання:. 

Чистий прибуток компанії : за 1 – е півріччя – 1950 тис. грн. 

                                                за 2 – е півріччя – 2370 тис. грн. 

Кількість акцій - 600 тис. шт.               

Привілейовані акції відсутні. 

Визначити чистий прибуток на одну просту акцію. 

.2.7
600

23701950
ESP грн


  

Цей показник відбиває короткострокову перспективу і на нього в значній 

мірі впливає  кон'юнктура ринку. Для оцінки діяльності підприємства 

досліджуються його зміни за різноманітні періоди часу. Додаткова емісія акцій 

без істотного зростання  чистого прибутку призводить до зниження норми 

прибутку на акцію і тому зменшує їхню привабливість. 
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Коефіцієнт ціна – прибуток ( Р/Е) , встановлює зв’язок між ринковою 

ціною акції і величиною чистого прибутку компанії на одну просту акцію. 

ESP

о
Ц

P/E        (5.2) 

де:  Цо - остання ринкова ціна акції 

Чим вище величина цього коефіцієнта порівняно із середньою його 

розміром на ринку, тим вища оцінка ринком компанії та її акцій. І навпаки, 

зниження Р/Е свідчить по падіння попиту на акції компанії. 

Приклад розв’язання:. 

Величина чистого прибутку на одну акцію дорівнює 7,2 грн. 

Ринкова ціна простих акцій зросла до 58 грн. за шт. 

Визначити Р/Е.      Р/Е = 58 / 7,2 = 8,1. 

Це означає, що ринкова ціна акції на ринку у 8,1 рази перевищує дохід , 

який отримує компанія від цієї інвестиції. 

Якщо не здійснюється котирування акцій компанії на ринку, то по 

середньому значенні Р/Е можна визначити ціни акцій аналогічних компаній. 

Ціна акції = Р / Е • ЕРS      (5.3) 

Приклад розв’язання:. 

Чистий прибуток компанії на 1 акцію становив  1,9 грн. 

На ринку середнє значення Р/Е для таких акцій дорівнює 5,8. 

В такому випадку ціна акції може становити: 1,9 • 5,8 = 11,02 грн. за 1 

акцію. 

Норма прибутку акціонерного капіталу (прибутковість власного капіталу) 

показує, наскільки ефективно використовується капітал акціонерів, вкладений у 

підприємство. 

ВК

ЧП
НПВК        (5.4) 

де: НПВК – норма прибутковості власного капіталу; ЧП – чистий прибуток; ВК 

– власний капітал. 

Курс акцій визначається попитом і пропозицією, але в той же час розмір 

ціни акції не дає гарантії успіху. Вона має значення тільки в зв'язку з 

прибутком і дивідендами, що припадають на частку власності, а також 

ступенем участі в управлінні підприємством. 

Показник виплати дивідендів визначає яка частка чистого прибутку 

направляється на виплату дивідендів. 

                                             ЧП

Д
ВД                        (5) 

де: ВД – показник виплати дивідендів; ЧП – чистий прибуток; ∑Д – сума 

дивідендів. 

Кожне підприємство має своє значення цього показника. Звичайно молоді 

і  підприємства , що швидко ростуть , мають дуже низьке і навіть нульове 

значення цього показника. Акціонери задовольняються тут перспективою росту 

фірми і фактично фінансують довгострокові інвестиції. Зрілі підприємства 

стараються залучити до себе акціонерів за рахунок стабільної виплати високих 
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(до 50% чистого прибутку) дивідендів. 

Дивіденд на одну акцію визначається як частка від розподілу всієї суми 

коштів, що спрямовуються на виплату дивідендів, на кількість акцій, що 

знаходяться у акціонерів. 

КА

Д


о
Д       (5.5) 

де:  До –дивідендів на 1 акцію, ∑Д – сума дивідендів, КА – кількість 

акцій в роботі 

Прибутковість акцій - це відношення чистого прибутку в розрахунку на 

одну акцію до ринкової вартості акції, виражене у відсотках. Розраховується 

шляхом розподіли чистого прибутку на кількість акцій в обертанні, поділених  

на їхню ринкову вартість. 

о
Ц

ЧП

а
П        (5.6) 

де: Па – прибутковість акцій, Цо – ринкова ціна 1-ї акції. 

Чим вище прибутковість акцій, тим більше привабливими вони є для 

потенційних інвесторів. З іншого боку, чим більш ризикованими є вкладення, 

тим вище повинна бути прибутковість акцій для притягнення інвесторів. У 

країнах із розвитою ринковою економікою дані про прибутковість акцій, 

зареєстрованих на фондовій біржі, можна одержати з аналітичних оглядів 

експертів. 

Для того, щоб збереглася прибутковість акцій при зростанні їхньої 

ринкової вартості (що може бути пов'язане з додатковою емісією акцій або 

ростом їхнього курсу), потрібно щоб темпи росту чистого прибутку були не 

нижче темпів росту загальної вартості акцій в обертанні.  
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