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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Дипломна робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає 

змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної 

підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним професійним 

спрямуванням на первинних посадах відповідно до узагальненого об’єкта 

діяльності. 

 Метою виконання дипломної роботи є вирішення конкретних завдань 

щодо товарознавчих досліджень (в тому числі: ідентифікації, оцінювання 

якості та безпечності, експертизи); митного оформлення. 

Дипломна робота повинна бути оригінальною. Основним елементом 

самостійно виконаної роботи мають бути експериментальні дослідження.  

Дипломна робота повинна висвітлювати результат діяльності того 

підприємства чи організації, на замовлення і на матеріалах якої вона 

виконується, а пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення оптимізації 

структури асортименту, якості товарів, поліпшення організації та 

менеджменту торгівлі повинні носити конкретний характер і передбачати 

можливість їх впровадження в практику торгівлі в умовах ринкової економіки. 

Зміст дипломної роботи повинен відповідати назві її теми. Тема 

дипломної роботи має відображати проблематику напрямів діяльності і 

основних виробничих функцій та типових завдань, що формують складові 

професійної компетентності. 

 Дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований 

характер і містити аналіз проблеми дослідження та реальні пропозиції, в тому 

числі  щодо 

• оптимізації асортименту,  

• поліпшення якості товарів та послуг; 

• підвищення конкурентоспроможності, 

•  удосконалення методів експертизи ( в тому числі митної); 

•  удосконалення методів проведення ідентифікації та оцінювання 

якості та безпечності товарів та послуг;  

• забезпечення якості та безпечності товарів 

• удосконалення методів боротьби з контрабандою 

Робота має бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні 

документи. B роботі також мають бути застосовані сучасні методи 

дослідження, як-то: експертна оцінка,  споживча оцінка, тощо. У дипломній 

роботі студент повинен показати високий рівень знань з законодавчої та 

нормативної бази; вміння визначати класифікацію товару за міжнародними 

класифікаторами та інші компетентності згідно до ОПП. 

Дипломна робота повинна бути оформлена відповідно до ДСТУ 3008-95 

«Документація, звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлення», а дані таблиць і графіків повинні бути опрацьовані за 

допомогою ЕОМ. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЮ РОБОТОЮ 

 

Дипломна робота виконується студентами самостійно з дотриманням 

принципів академічної доброчесності. Роботи, представлені з порушенням цих 

принципів, до захисту не допускаються. 

Тема роботи видається студентам протягом першого тижня навчання 3 

семестру. Тема роботи і об’єкт дослідження пропонуються студенту його 

керівником, а також за відповідного обґрунтування, можуть бути висунуті 

самим студентом. Узгоджені теми робіт затверджуються на засіданні кафедри. 

Дозволом на виконання роботи за затвердженою темою вважається 

підписання завідувачем кафедри Бланку Завдання.  

Попередньо Бланк Завдання підписується студентом-виконавцем, його 

керівником та консультантом. Студенти повинні виконувати свої роботи у 

точній відповідності до Графіку роботи, що на зворотній стороні Бланку 

Завдання (Додаток Б). Контроль за цим здійснює керівник роботи під час 

проведення планових консультацій протягом семестру. 

Захист виконаних робіт проводиться публічно і у встановлений 

рішенням кафедри термін (один-два дні) на засіданні ДЕК. За два тижня до 

цього на кафедрі проводиться Малий захист, для чого розпорядженням 

завідувача кафедри створюється комісія. 

На Малий захист студенти представляють вже завершену і оформлену 

дипломну роботу (але не переплетену), включаючи роздатковий матеріал і 

зразки об’єктів дослідження (їх пакування та/або етикетки), необхідні 

нормативні документи (копії), текст доповіді. Текст роботи має бути 

перевірений на відсутність плагіату та представлена відповідна довідка. 

Дипломна робота повинна бути підписана студентом-виконавцем і його 

керівником. Допуском до Малого захисту є підпис керівника та допущення з 

деканату. В разі неявки студентів на призначений Малий захист без поважних 

причин, вони втрачають право на захист у поточному семестрі. За 

результатами Малого захисту комісія дає рекомендації (у письмовій формі) 

щодо допуску до захисту на засіданні ДЕК.  

Після виправлень (за необхідності) недоліків та переплетення,  робота 

має бути віддана на підпис завідувачу кафедрою.  Завідувач кафедрою може 

не підписати роботу, якщо вона не відповідає кваліфікаційному рівню. В 

такому випадку це питання заслуховують на засіданні кафедри.  

Роботу та роздатковий матеріал направляють на рецензію, а студент 

надає електронний варіант роботи на кафедру для подальшого відправлення у 

архів Академії.  

Захищені роботи з долученими до них копіями на цифрових оптичних 

носіях здаються до архіву академії, надходять до відділу контролю якості 

освіти і заносяться до спільної електронної бази виконаних учбових робіт. 

Протягом терміну зберігання зміст захищених робіт може перевірятися на 

наявність плагіату та інших порушень з відповідними санкціями до їх 

виконавців, включаючи позбавлення диплому про освіту. 
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Процесс виконання дипломної роботи рекомендується розділити на 

такі етапи: 

1. Вивчення «Методичних вказівок до виконання дипломних робіт для 

студентів СВО «Магістр», зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність», освітня-професійна программа «Комерційна діяльність та 

товарознавство і експертиза в митній справі». 

2. Вибір теми дипломної роботи і подача заяви відповідної форми і 

змісту (ДОДАТОК). 

3. Розробка з науковим керівником і консультантом завдання для 

дипломної роботи і заповнення його у 2-х примірниках (дод.2). 

4. Завдання дипломної роботи затвердити у завідувача кафедри. 

5. Збір матеріалів і робота над літературними джерелами. 

6. Написання розділів дипломної роботи і здача їх на перевірку 

керівникові і консультантові згідно із затвердженим графіком. 

7. Оформлення дипломної роботи відповідно до ДСТУ 3008-95. 

8. Передача повністю оформленої (але ще не переплетеної) дипломної 

роботи для остаточної перевірки науковому керівнику і консультанту. 

9. Отримання відгуку з підприємства, де виконується дипломна робота 

(якщо робота виконується на базі підприємства). 

10. Отримання результатів щодо перевірки на плагіат, підписання 

роботи у консультанта, а потім у керівника дипломної роботи. 

11. Попередній захист та отримання рішення кафедральної комісії. 

12. Переплетення дипломної роботи та надання її на розгляд завідувачу 

кафедри. 

13. Направлення дипломної роботи на зовнішню рецензію та здача 

електронного варіанту на кафедру. 

 

3. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Дипломна робота складається із: 

- титульного аркуша; 

- завдання на дипломну роботу; 

- анотації; 

- змісту; 

- вступу; 

- основної частини; 

- висновків та пропозицій; 

- списку використаних джерел; 

- додатків. 

Рекомендований обсяг дипломної роботи – 100 сторінок (у т.ч. обсяг 

таких складових як вступ, висновки та пропозиції – до 4-5 сторінок). До цього 

обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається 

відхилення в межах 10 %. Кожний розділ повинен містити підрозділ 

«Висновки за розділом». 
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Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і оформлюється 

відповідно до вимог, установлених вищим навчальним закладом. 

Завдання на дипломну роботу складається студентом разом з науковим 

керівником, науковим консультантом, підписується ними і затверджується 

завідувачем кафедри. 

 Анотація 

Анотація має бути надана на державній та англійській мовах на окремих 

аркушах. Обсяг анотації має бути до 800 знаків. В анотації вказують основний 

зміст роботи та надають основні результати. Доцільно зазначити проблему, 

якій присвячено роботу та основні методи для її вирішення. Можливо надати 

коротку характеристику кожного розділу. 

Ключові слова (5-7) надають у називному відмінку безпосередньо після 

анотації на тому ж аркуші.  

Зміст дипломної роботи відображається в плані, розробленому за участі 

наукового керівника. 

Зміст (план) розміщують безпосередньо після завдання, починаючи з 

нової сторінки. Зміст включає: вступ: послідовно перелічені назви усіх 

розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); 

висновки та пропозиції; список використаних джерел; додатки. 

Навпроти кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують 

на початок викладення матеріалу. 

Вступ. Головним завданням вступної частини (вступу) є обгрунтування 

актуальності і практичної значущості обраної теми. В цій частині роботи слід 

чітко визначити предмет і об’єкт дослідження, сформулювати мету і задачі 

дослідження. Мета та завдання роботи повинні відображати тематику 

дослідження. 

Об’єкт дослідження визначається разом з вибором теми і є товаром, або 

послугою. 

Предмет дослідження міститься в межах проблематики щодо об’єкта 

дослідження. 

Задачі дослідження мають бути вирішені у дипломній роботі. Отримані  

результати за розв’язаними задачами надають у Висновках у чіткій 

відповідності до задач. У вступі зазначають апробацію роботи (на яких 

конференціях було заслухано матеріали роботи та в яких статтях 

опубліковано). Закінчують «Вступ» інформацією щодо кількості рисунків, 

таблиць, додатків, літературних джерел. Надають інформацію щодо обсягу 

роботи та її апробації на конференціях. Об’єм вступу не має перевищувати 2-

3 сторінки. 

Перший розділ-Аналітичний огляд літератури за обраною темою. В 

цьому розділі аналізують теоретико-методологічну базу щодо ідентифікації, 

сертифікації, оцінювання якості та безпечності, тощо, для подальшого 

проведення експериментального дослідження; проводять аналіз ринку та 

законодавчої бази.  
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В експериментальній частині повинні бути відображені власні 

дослідження, методи дослідження та обробка результатів. Магістр повинен 

показати вміння аналізувати результати проведених досліджень. Під час 

написання цих розділів студент повинен користуватись завданням з дипломної 

роботи.  

Висновки і пропозиції. З урахуванням літературного огляду та власних 

досліджень з теми дипломної роботи формулюють загальні висновки і 

рекомендації (пропозиції). Пропозиції мають носити конкретний характер і 

повинні відповідати поставленим у роботі завданням.  

Список використаної літератури. Цей список повинен мати не менше 

50 джерел, в тому числі іноземних. Посилання в тексті на літературні джерела 

наводяться у вигляді порядкового номера списку джерел, який береться у 

квадратні дужки. Наприклад: [1]. Зразок запису літературних джерел наведено 

у Додатку. 

Додатки. Додатки розміщують в кінці дипломної роботи. Кожний 

додаток починається з нової сторінки, та повинен мати свій заголовок і бути 

пронумерованим літерами українського алфавіту. У додатки рекомендується 

включати допоміжний матеріал, який може бути відсутній в основній частині 

дипломної роботи, не завдавши при цьому шкоди змісту дипломної роботи. Це 

такі матеріали, як: розрахунки штрих-кодів, технологічні схеми, акти 

дегустацій, протоколи випробувань, копії патентів, статей авторів; інструкції, 

методики, алгоритми і програми задач ЕОМ, акти впровадження, тощо. 

 

4.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОЇ 

РОБОТИ 

При виконанні дипломної роботи необхідно керуватись сучасною 

нормативною та законодавчою базою. Всі закони, технічні регламенти, 

відповідні стандарти, положення, правила , які надають вимоги щодо якості та 

безпечності об’єктів дослідження мають бути проаналізовані. Доцільно 

проаналізувати  сучасні міжнародні стандарти (Кодексу Аліментаріус, ІСО 

тощо), європейські регламенти та директиви, які пов’язані з об’єктом 

дослідження. Доцільно охарактеризувати основні методологічні принципи 

проведення товарознавчих досліджень у період глобалізації економіки, для 

чого потрібно надати зв'язок між міжнародними угодами (ТБТ, ФСЗ) та 

новітнім підходом в Україні до оцінювання якості, проведення експертизи 

якості, маркування товару тощо. Доцільно коротко визначити роль 

організацій, зазначених у Законі України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» як відповідних міжнародних 

організацій (Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Комісіі з 

Кодексу Аліментаріус, Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) та інших 

міжнародних організацій, якими розробляються рекомендації, інструкції, 

стандарти, інші документи, що стосуються захисту здоров’я та життя людей 
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від ризиків, пов’язаних із вживанням харчових продуктів, а також інших 

окремих показників якості харчових продуктів). 

Доцільно пам’ятати, що Законодавча база сучасного товарознавства 

включає, але не обмежується наступними ДОКУМЕНТАМИ: 

• Конституція України; 

•  Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів» (від 23.12.97 №771/97) зі змінами (ред. 2017р.); 

•  Закон України «Про захист прав споживачів» (від 15.12.93 № 

1023-ХІІ) (ред. 2017р.); 

• Закон України «Про безпечність та гігієну кормів» (від 21.12.2017 

№ 2264-19); 

• Закон України «Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров'я та благополуччя тварин» (від 18.05.17 р. № 2042-VIII); 

• Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності (від 05.04.2007 № 877-V) (ред. 2018 р.); 

•  Закон України «Про ветеринарну медицину» (від 25.06.92 № 

2498-ХІІ); 

•  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» (від 24.02.94 р. № 4004-XII); 

• Митний кодекс України; 

•  Закон України «Про дитяче харчування» (від 14.09.2006 № 142-V) 

(ред. 2017р.); 

•  Технічний регламент  щодо правил маркування харчових 

продуктів 

•  ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості 

на рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових 

продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водойм, ґрунтів; 

• міжнародні угоди 

• міжнародні стандарти (Кодекс Аліментаріус, ІSО) 

В першому розділі необхідно навести класифікаційні характеристики 

об’єкта дослідження. Визначити його місце серед інших товарів. 

При проведенні аналізу ринка доцільно розглядати зміни за останні 

п’ять років, наводити дані як по Україні так і в світі. 

При проведенні аналізу споживних властивостей доцільно ґрунтуватись 

на сучасній класифікації споживних властивостей та не обмежуватись лише 

відомостями про функціональні властивості (особливо у роботах, в основній 

частині яких планується визначення естетичних властивостей, ергономічних 

властивостей, розрахунок інтегрального показника якості та 

конкурентоспроможності). Для робот, пов’язаних із розробкою балових шкал, 

доцільно приділити увагу існуючим баловим шкалам та проблемам, 

пов’язаним із їх застосуванням.  

При проведенні аналізу факторів формування якості та споживних 

властивостей доцільно детально розглянути товарознавчі аспекти формування 
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якості. Технологічні аспекти формування якості товару мають бути наведені 

лише в тій мірі, яка достатня для розуміння подальших товарознавчих 

досліджень. Технологічні схеми (якщо вони потрібні) доцільно виносити в 

додатки. Фактори збереження якості важливі для робіт, в яких в основній 

частині порівнюють якість в процесі зберігання. 

Для робот, пов’язаних з управлінням безпечністю (розробкою НАССР-

планів, окремих передумов застосування НАССР) необхідно 

охарактеризувати сучасний стан управління безпечністю в Україні та світі, 

проаналізувати сучасну законодавчу та нормативну базу, визначити , якими 

документами регулюється безпечність харчових продуктів в Україні та які 

міжнародні документи можуть бути корисними для підприємств харчової 

промисловості. Необхідно охарактеризувати параметри безпечності - науково 

обґрунтовані та затверджені центральним органом виконавчої влади, що 

формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони 

здоров’я, параметри, включаючи максимальні межі залишків, максимальні 

рівні, допустимі добові дози, рівні включень, недотримання яких у харчових 

продуктах може призвести до шкідливого впливу на здоров’я людини.  

Перший розділ має містити теоретичне підґрунтя для підготовки митної 

частини. Доцільно розглянути сучасні вимоги до супроводжувальної 

документації. 

Роботи, в яких буде проведено маркетингове дослідження, розроблено 

анкету для опитування споживачів має містити відповідне теоретичне 

підґрунтя у першому розділі. 

Таким чином, перша частина (аналіз літератури) має бути пов’язаною із 

основною частиною, бути її підґрунтям. Аналіз літератури має визначити 

проблемну ситуацію, яку студент в подальшому розв’язує (або надає 

відповідні рекомендації) в дипломні роботі. Аналіз літератури має 

закінчуватись пунктом «Заключення за оглядом літератури», де студент має 

визначити задачі власного дослідження. 

Літературні дані та їх аналіз може бути представлений (при 

необхідності) двома  розділами –«Огляд літератури» із відповідною назвою та 

«Аналітична частина», в якій необхідно проаналізувати проблемну ситуацію 

щодо нормативної бази, аналізу ринка, або провести критичний аналіз 

відповідних документів (стандартів, балових шкал тощо).   

Об’єм даної частини не повинен перевищувати третини всієї роботи. В 

цій частині мають бути надані визначення термінам, що мають ключове 

значення для роботи та наведений їх аналіз з погляду різних літературних 

джерел. 

5. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

В другому розділі має бути надано схему дослідження, обґрунтовано 

вибір  об’єктів та методів дослідження, визначено де виконана робота 

(кафедри ОНАХТ та ін.). Стандартні методи дослідження мають бути 

перераховані, тоді як оригінальні методики, або методики адаптовані 
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магістром, мають бути наведені повністю. В цьому розділі магістр має навести 

статистичну обробку отриманих результатів та відзначити, як отримані 

статистичні параметри свідчать про узгодженість результатів, рівень їх 

значущості, тощо. У цьому розділі магістр має надати методику вибору коду 

УКТЗЕД. 

6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ 

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Експериментальна частина обов’язково має включати товарознавчі 

дослідження. Розділи в цій частині можуть включати товарознавчу оцінку 

якості, аналіз асортименту, розроблення критеріїв ідентифікації, розрахунок 

конкурентоспроможності, містити розроблення НАССР-плану (модельного 

або для окремого підприємства), може включати проведення товарознавчої 

експертизи тощо. Експериментальна частина обов’язково має включати 

митний розділ та розділ з охорони праці.  

Планування експериментальних досліджень має бути проведено із 

врахуванням обов’язковості або необов’язковості виконання вимог тих чи 

інших нормативних документів. При проведенні робіт, пов’язаних з 

проведенням експертизи (в тому числі митної), необхідно керуватись 

нормативними документами (для правильного проведення відбору зразків), та 

відповідними методичними вказівками. Зрозуміло, що вимоги до 

обов’язковості тих чи інших супровідних документів визначаються 

відповідною законодавчою базою, митним кодексом, правилами тощо. 

6.1 Товарознавча частина 

Характеристика асортименту 

При проведенні аналізу та характеристики асортименту необхідно 

керуватись термінологією, наданою у стандарті на терміни та визначення 

ДСТУ 3393-2000 «Товарознавство. Терміни та визначення»: 

Товарний вид - складова частина товарної підгрупи, яка об’єднує 

однакові товари різного призначення. 

Товарний різновид - складова частина товарного виду, яка об’єднує 

товари одного призначення за асортиментною позицією. 

Асортиментна позиція - конкретна ознака: розмір, колір, сорт, модель. 

Магістр має обґрунтувати вибір видів та різновидів для розрахунків 

показників асортименту, пояснити за якими критеріями він обирає кількість 

різновидів (технологія обробки, тара, торговельні марки, тощо) та чому саме 

такий вибір є важливим для дослідження. Зрозуміло, що найбільш повну 

інформацію можливо отримати при врахуванні всіх вищезазначених критеріїв, 

базуючись на  вимогах нормативних документів, в яких визначено, які 

можливі різновиди продукту за тарою, її розміром, способом упакування 

тощо. 

Доцільно знайти коефіцієнти глибини торгового асортименту 

декількома способами (використовуючи за базові значення дані нормативного 
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документу і за асортиментним переліком або договором) та порівняти їх. 

Зробити висновки та надати рекомендації щодо врахування окремих 

властивостей та якостей продукту для більш детального поділення товару на 

різновиди.   

Виходячи з того, що широта  торгового асортименту товарів – це 

характеристика асортименту товарів торгового підприємства за кількістю груп 

та підгруп, що входять до нього, а глибина  торгового асортименту товарі-це 

Характеристика асортименту товарів торгового підприємства за кількістю 

видів і різновидів, об’єднаних визначеними групами та підгрупами, доцільно 

розрахувати показник ГЛИБИНИ для  продовольчих товарів та показники 

глибини та широти для непродовольчих.  

Оцінювання пакування   

При оцінюванні пакування необхідно надати його коротку 

характеристику та визначити його відповідність вимогам діючого 

міжнародного та вітчизняного законодавства, проаналізувати інформаційні 

знаки та порівняти продукти між собою. Необхідно використовувати наукову 

літературу, в тому числі англомовну, для підтвердження висновків щодо 

безпечності пакування для збереження властивостей товару (продовольчого та 

непродовольчого). 

Необхідно врахувати відповідноість назви продукта вимогам ЄС, в тому 

числі при пакуванні інгредієнтів, необхідно враховувати Регламенти, в яких 

запроваджені основні принципи процедури авторизації для харчових добавок, 

харчових ферментів та харчових ароматизаторів ( 1331/2008, 1332/2008) і 

деяких харчових інгредієнтів зі смаковими властивостями для використання в 

харчових продуктах (Рег. No 1333/2008).  

 Оцінювання маркування має бути проведено на відповідність діючому 

законодавству. Необхідно порівняти вимоги до маркування різних Законів 

України, Технічних регламентів, та визначити, чи достатня інформація на 

етикетці для не порушення прав споживачів. 

Результати мають бути проаналізовані, необхідно встановити, чи 

правильно виробник надав інформацію за кожним пунктом і чому.  

Для продовольчих товарів необхідно порівняти застосовані добавки з 

вимогами Кодексу Аліментаріус, наголосити на їх технологічній або іншій 

функціях, проаналізувати потенційну небезпеку споживання.  

При оцінюванні маркування для дитячого харчування необхідно також 

враховувати вимоги щодо відповідної законодавчої бази, наприклад щодо 

зображень дітей та інших малюнків на таких продуктах.  

Маркування алкогольних напоїв має бути проведено відповідно до 

сучасної законодавчої бази (Закони України).  

Доцільно перевірити правильність розміщення штрих коду та його 

кольорової гами. Необхідно проаналізувати причини різниці між країною-

виробником, встановленою за штрих-кодом та зазначеною на упаковці у 

вигляді тексту. 
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При підготовці цього розділу необхідно враховувати Угоду про асоціацію 

з ЄС,  в тому числі зобов’язання України вживати необхідних заходів з метою 

поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та 

системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки 

відповідності та ринкового нагляду ЄС. Також Україна зобов’язується 

дотримуватися принципів та практик, викладених у чинних Рішеннях та 

Регламентах ЄС (в тому числі 178/2002). Виконання вимог щодо маркування 

товарів, відповідно до принципів Угоди СОТ про технічні бар’єри (Угода 

ТБТ) спрямовано на відмову від створення зайвих перешкод у міжнародній 

торгівлі.  

Доцільно врахувати, що більшість торгівельних мереж та великих 

харчових компаній ЄС вимагають від своїх постачальників наявності 

сертифіката відповідності системи менеджменту GFSI (Глобальна ініціатива з 

безпечності харчових продуктів). Тому на маркуванні необхідно відзначити 

наявність знаків щодо стандартів і схем сертифікації та їх визнання GFSI.  

У відповідності до вимог Закону «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», оцінювання якості  продовольчих 

товарів має бути наведено: 

• на відповідність вимогам того документа, що зазначений на 

етикетці. Вироблені в Україні по ТУ продукти можуть бути 

досліджені на відповідність вимогам ДСТУ, 

• на відповідність міжнародним стандартам (Міжнародні стандарти, 

інструкції та рекомендації -це стандарти, інструкції, рекомендації 

та документи іншого типу, що розроблені та затверджені 

відповідними міжнародними організаціями (ЗУ «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»). 

Необхідно порівняти отримані  фактичні значення фізико-хімічних 

показників із зазначеними на етикетці, порівняти показники для всіх зразків та 

проаналізувати можливість зв’язку з органолептичними показниками якості. 

Необхідно порівняти вимоги нормативних документів та зробити висновок 

про відповідність (невідповідність) вимогам обох документів. Необхідно не 

лише навести кількісні одиниці показника, а охарактеризувати його якісний 

сенс, навести зв'язок із хімічним складом. (Наприклад, рівень рН характеризує 

активну кислотність, тобто  вміст дисоційованих кислот. Цей показник 

пов'язаний з органолептичними показниками смаку і більш кислий на смак 

зразок має бути з нижчим рівнем рН). 

Оцінювання безпечності непродовольчих товарів має бути проведено на 

відповідність  технічним регламентам. Непродовольчі товари мають бути 

проаналізовані на відповідність вимогам того нормативного документу, за 

яким вони вироблені.  

Оцінювання якості необхідно проводити на відповідність вимогам 

нормативних документів та навести характеристику продукту за показником, 

який розроблений магістром, або не нормується. Пояснити вибір цього 

показника як критерію його якості або безпечності. Можливо розробити свій 
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експрес метод оцінювання якості за окремим показником. Доцільно 

адаптувати методику визначення окремого показника якості для 

конкретного товару. Розділ з оцінювання якості може містити принцип нового 

експрес-метода, розробленого магістром, або обґрунтовані дескриптори для 

оцінювання профільним методом окремих властивостей. Зрозуміло, що 

обґрунтованість має базуватись на об’єктивних власних теоретичних та 

практичних дослідженнях та результатах кореляції між фізико-хімічними та 

органолептичними показниками якості.  

Проведення органолептичної оцінки якості баловим методом та (або) 

профільним методом необхідно проводити в окремому підрозділі. Для цього 

доцільно використовувати методичні вказівки «Сенсорний аналіз», діючі 

стандарти з Сенсорного аналізу. Результати статистичної оцінки отриманих 

досліджень мають бути представлені в другому розділі роботи, в основній 

частині вони не потрібні. 

Розрахунок конкурентоспроможності 

Конкурентоспроможність може бути визначена методами експертної 

оцінки, методом семантичного диференціалу, методом відповідності 

споживчим вимогам, методом порівняння з базовим зразком, або змішаним 

методом. 

За змішаним методом, показник конкурентоспроможності (К) може бути 

визначений як відношення якості до ціни (Ц) в порівнянні з таким 

відношенням для базового зразка. Зрозуміло, що товари мають бути в одному 

ціновому сегменті. Якість потрібно визначати як комплексний показник, що 

складається з кількох показників (органолептичних, естетичних, екологічності 

пакування, функціональних –відповідності НД тощо). Необхідно врахувати 

коефіцієнти вагомості.  

При проведенні визначення конкурентоспроможності, основне значення 

слід приділити обґрунтуванню коефіцієнтів вагомості та вибору номенклатури 

показників якості, за якими визначають комплексні показники. Потрібно 

пояснити, чому були обрані саме ці комплексні показники властивостей, а не 

інші. 

Ідентифікація товару 

Для ідентифікації товару доцільно визначити критерії ідентифікації. 

Вони можуть містити органолептичні, мікробіологічні (при оцінюванні 

пробіотичних властивостей) та фізико-хімічні показники. Розроблені 

показники (які відрізняються від нормативних) для ідентифікації мають бути 

науково обґрунтованими. Результат ідентифікації полягає у визначенні 

аутентичності продукту, його виду, різновиду та товарного сорту. 
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6.2 Митна частина 

Митна частина спрямована на дослідження: митних формальностей при 

імпорті (експорті) товару; митного контроля та митного оформлення партії 

(товару) 

Митну частину виконують, як правило, за наступним планом: 

1.1 Порядок обліку особи, що здійснює операції з товаром. 

1.2 Визначення країни походження  та  застосування преференційних заходів. 

1.3 Правові засади нетарифного регулювання, як основний чинник безпеки та 

якості товарів, що переміщуються через митний кордон України. 

1.4 Трансформація системи тарифного регулювання та порядок визначення 

митних платежів при переміщенні  (товару*) через МКУ. 

1.4.1 Місце митної вартості в структурі оподаткування та порядок її 

визначення при переміщенні (товару*) через МКУ. 

1.4.2 Роль митних платежів в системі економічних відносин і порядок їх 

нарахування при переміщенні (товару*) в режимі імпорт (експорт). 

1.5 Технологічна схема митного контролю та митного оформлення (товару*). 

1.6* Протекционізм и лібералізм при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

1.6** Виконання міжнародних технічних вимог, щодо постачання товару до 

країни (контрагента). 

*   процедуру застосувати до імпорту 

** процедуру застосувати при експорті 

Порядок обліку особи, що здійснює операції з товаром 

Відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України від 15.06.2015 р. 

№ 552 «Про затвердження Порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з 

товарами» застосувати до обраного контрагенту (резидента України) дану 

процедуру з урахуванням зони діяльності митного органу ДМСУ де буде 

здійснюватися відповідна процедура та забезпечити її документальне 

підтвердження. 

Визначення країни походження  та  застосування преференційних 

заходів 

Даний підрозділ оформити відповідно до вимог щодо «Визначення 

країни походження  та  застосування преференційних заходів», що описані у 

методичних вказівках з написання курсової роботи «Митна справа» та 

забезпечити документальний супровід процедури. 

Правові засади нетарифного регулювання, як основний чинник безпеки 

та якості товарів, що переміщуються через митний кордон України 

Даний підрозділ оформити відповідно до вимог що  встановлені у 

методичних вказівках з написання курсової роботи «Митна справа» «Правові 

засади нетарифного регулювання, як основний чинник безпеки та якості 
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товарів, що переміщуються через митний кордон України», та забезпечити 

документальний супровід процедури. 

Трансформація системи тарифного регулювання та порядок визначення 

митних платежів при переміщенні  (товару) через МКУ 

Місце митної вартості в структурі оподаткування та порядок її 

визначення при переміщенні (товару*) через МКУ 

Законодавство України з питань митної оцінки відповідно до 

зобов’язань, взятих Україною при вступі до Світової організації торгівлі, 

приведено у відповідність із нормами і стандартами, передбаченими 

міжнародними угодами. 

Питання визначення митної вартості є надзвичайно важливим, оскільки 

цей показник використовується для нарахування митних платежів, 

застосування заходів державного регулювання ЗЕД, ведення митної 

статистики та для розрахунку податкового зобов’язання, визначеного за 

результатами документальної перевірки.  

Порядок та методи визначення митної вартості товарів, які 

переміщуються через митний кордон України, встановлено розділом ІІІ 

Митного кодексу та ґрунтуються на положеннях ст. VII Генеральної угоди з 

тарифів та торгівлі (ГАТТ) та Угоди про застосування ст. VII ГАТТ. 

Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон 

України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей і 

ґрунтується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари. 

Методику розрахунку митної вартості, відповідно обраного митного 

режиму рекомендовано дивитись відповідно до підрозділу «Визначення 

митної вартості товару» методичних вказівок з написання курсової роботи 

«Митна справа» та необхідно забезпечити документальний супровід 

процедури. 

Роль митних платежів в системі економіних відносин і порядок їх 

нарахування при переміщенні (товару*) в режимі імпорт 

Митні платежі є одним з важливих інструментів регулювання 

зовнішньоторговельної політики держави. Вони становлять основу 

економічних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Система 

митних платежів в Україні побудована на непрямих податках, які включені до 

переліку загальнодержавних податків, що виконують фіскальну функцію, 

оскільки представляють собою доходи Державного бюджету, а обсяг їх 

надходження залежить від правильності розрахунку основи нарахування.  

До митних платежів відносять мито, акцизний податок із ввезених на 

митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану 

вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції).  

Відповідно до обраного коду УКТЗЕД (товару*) та напряму 

переміщення встановити ставки митних платежів якими буде обкладатися 
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товар. Описати методику розрахунку та представити розрахунок митних 

платежів з обов’язковим заповненням необхідної графи митної декларації. 

 

Технологічна схема митного контролю та митного оформлення (товару*) 

Одним із напрямів організації митного контролю є розробка і 

запровадження технологічних схем митного контролю.  

Технологічна схема - це встановлена обов'язкова для виконання 

послідовність операцій митного контролю та митного оформлення, а також дій 

посадових осіб підрозділів митного органу під час здійснення цих операцій. 

В рамках цього підпункту, студент повинен детально описати 

послідовність процедур, що застосовуються до об’єкту переміщення та 

визначити місце митного оформлення товару, відповідно до рекомендацій, що 

представлені в підрозділі «Технологічна схема митного контролю та митного 

оформлення (товару*)», що описані у методичних вказівках з написання 

курсової роботи «Митна справа» та забезпечити схематичне зображення 

технологічної схеми для конкретного випадку. 

 

Протекционізм и лібералізм при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності* 

Інструментами регулювання міжнародної торгівлі, які застосовуються в 

Україні при реалізації зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної 

політик поділяються на дві великі групи: протекціоністські та ліберальні, або 

фритредерські.  

Протекціонізм (франц. protectionnisme, від лат. Ptotectio — захист, 

заступництво), економічна політика держави, спрямована на підтримку 

національної економіки. Здійснюється за допомогою торгово-політичних 

бар'єрів, які огороджують внутрішній ринок від ввозу іноземних товарів, 

знижують їх конкурентноздатність у порівнянні з товарами національного 

виробництва. Для цього напрямку характерно фінансове заохочення 

національної економіки, стимулювання експорту товарів.  

Вільна торгівля, або фритредерство (від англ. free trade — вільна 

торгівля) — це політика невтручання держави у зовнішньоекономічну 

діяльність суб'єктів господарювання. Це ліберальна політика держави, яка 

передбачає вільний рух товарів і послуг між країнами, без застосування 

торговельних бар'єрів. 

Україна уклала угоди про зону вільної торгівлі (далі - ЗВТ) з багатьма 

країнами. Серед них Росія (1994), Туркменістан та з Молдова (1995), 

Азербайджан, Вірменія, Грузія та Узбекистан (1996), Казахстан та Киргизстан 

(1998). У 1999 році набула чинності угода з Білоруссю та багатостороння угода 

з СНД 1994 року. Україна також підписала Угоду про ЗВТ з Македонією 

(2001), Таджикистаном та з ГУАМ (багатостороння угода з Грузією, 

Молдовою та Азербайджаном) (2002), а також з Чорногорією (2013). 
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У 2012 році набула чинності угода з Європейською асоціацією вільної 

торгівлі – ЄАВТ (Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн) та нова угода 

з СНД 2011 року (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, 

Таджикистан, Узбекистан).  

У 2017 році набула чинності угода з Канадою та з ЄС, припинив діяти 

режим вільної торгівлі в межах СНД 2011 року з Росією. 

Україна також завершила переговори щодо ЗВТ з Ізраїлем, веде 

переговори з Туреччиною, але поки припинила переговори з Сінгапуром та 

Сербією. В 2018 році Міністерство економічного розвитку та торгівлі 

зініціювало переговори про створення ЗВТ з Китаєм. 

Як представлено вище, мережа ЗВТ досить значна і швидко 

розвивається. З урахуванням існуючих в Україні проблем, а також 

позитивного зарубіжного досвіду, видається доцільною реалізація заходів у 

контексті підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції 

на європейському та міжнародному ринку.  

Студенту пропонується відповідно до обраного (товару*) з урахуванням 

країни – контрагента, розглянути усі можливі інструменти тарифного 

регулювання, які впроваджено Митним тарифом України. Експериментальні 

розрахунки представити розмірами оподаткування відповідно досліджуваного 

інструмента (протекціонізм або вільна торгівля (ліберальна політика 

держави)) регулювання зовнішньої торгівлі та зробити висновки, щодо рівня 

захищеності національного товаровиробника та/або вразливості кінцевого 

споживача.  

Виконання міжнародних технічних вимог, щодо постачання товару до 

країни (контрагента)** 

У цьому підрозділі необхідно приділити значну увагу вимогам що 

пред’являються країнами – імпортерами до української продукції але до таких 

країн не відносяться лише країни ЄС.  

З моменту підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським союзом, ЄС став основним торговим партнером України, на 

якого припадає майже третина українського експорту. Проте, для того, аби 

отримати можливість реалізації продукції на європейському ринку, 

українським експортерам сільськогосподарської продукції необхідно пройти 

певні процедури, зокрема, отримати відповідні дозволи та ліцензії 

(сертифікати з перевезення, форми «EUR.1», імпортні ліцензії від 

Генерального директорату ЄС з питань сільського господарства, сертифікати 

якості продукції відповідно до стандартів ЄС та ін.).  

  Після наведення інформації щодо наявності (або відсутності) 

застосування стандартів, схвалених GFSI, визначають ряд переваг для 

товаровиробників від застосування вищеназваних стандартів:  

- підвищення надійності безпечності готового продукту;  

- підвищення безпечності ланцюга живлення;  

- підвищення конкурентоспроможності. 
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Враховуючи стрімкий попит на українську продукцію у країни, 

здійснення експортних операцій до яких може бути більш рентабельним. До 

таких країн відносять: країни Африки, Китайську Народну Республіку, Індію. 

Законодавство країн Африки може містити вимоги до обов’язкової 

сертифікації товарів продовольчої групи. Так, при експорті таких товарів до 

Нігерії вони мають пройти обов’язкову сертифікацію у Національному 

агентстві з регулювання та контролю продуктів харчування та лікарських 

засобів (NAFDAC). 

На сьогодні для експорту на ринок Китайської Народної Республіки 

експортеру продуктів харчування необхідно знати, що в країні діє ряд 

обов’язкових для застосування державних стандартів для різних видів 

харчових продуктів, тексти таких стандартів не публікуються для вільного 

користування, їх поширення здійснюється за плату на спеціалізованому 

інтернет-порталі (chinesestandart.net). Порядок сертифікації визначено 

Положеннями Китайської Народної Республіки про сертифікацію і акредитації 

2003 року (Regulations of the People’s Republic of China on Certification and 

Accreditation 2003). 

При імпорті в Китай продуктів харчування українського походження 

необхідно в обов’язковому порядку пройти сертифікацію етикетки і отримати 

відповідний сертифікат (Label Verification Certificate for Imported Food). Для 

оформлення даного сертифіката потрібно подати необхідні документи згідно 

з чинним стандартом (General Standard for the Labeling of Pre-packaged Food - 

GB7718-2011). 

Торговельно-економічні відносини між Україною і Республікою 

Індія ґрунтуються на таких основних документах:  

− Угода про торговельно-економічне співробітництво (27.03.1992 р.).  

− Конвенція про уникнення подвійного оподаткування та попередження 

податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал (07.04.1999 р.).  

Стандарти і технічні регламенти Індії відповідають більшості 

міжнародних норм, і значна частина їх приведена у відповідність до вимог 

Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).  

Порядок сертифікації визначено Положеннями Китайської Народної 

Республіки про сертифікацію і акредитації 2003 року (Regulations of the 

People’s Republic of China on Certification and Accreditation 2003). 

Студенту важливо врахувати, що законодавство країни-імпортера може 

встановлювати особливі вимоги до якості товару і передбачати певні пільги чи 

додаткові збори. Саме тому, для мінімізації ризиків, студенту необхідно 

здійснювати кваліфікований аналіз законодавства країни-контрагента та 

врахувати особливості імпорту у відповідності до встановлених вимог. 

 

6.3 Охорона праці 

Зміст розділу «охорона праці» повинен повністю відповідати темі 

дипломного проекту і бути його складовою частиною. Завданням розділу є 

розробка конкретних питань з безпеки праці, виробничої санітарії та пожежної 
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безпеки, які вивчалися студентом на лабораторних  і практичних заняттях з 

дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці». 

Щодо питань з безпеки праці та виробничої санітарії. Будь-яка 

виробнича діяльність пов'язана з наявністю певної кількості небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів. Дипломник виділяє основні небезпечні і 

шкідливі виробничі фактори, які можуть супроводжувати виконання 

виробничих обов'язків на їх робочому місці. Дані можна оформити як у формі 

тексту, так і у формі таблиці. Дипломник повинен навести всі діючі 

нормативно-правові акти, які обмежують вплив на працівників виявлених при 

дослідженні шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Характеризувати 

чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови потрібно користуючись 

таблицею 2.2. лекції  «Мікроклімат робочої зони». Ці небезпечні фактори 

студент досліджував під час виконання лабораторних робіт з «Основ охорони 

праці» (Основи охорони праці: Посібник до виконання лабораторних робіт./ 

Укл. О.О. Фесенко, В.М. Лисюк, Н.Ю. Сапожнікова, З.М. Сахарова/- Одеса: 

ОНАХТ, 2016. – 75 с. 

Завданням з пожежної безпеки можуть бути наступні: описати заходи 

щодо забезпечення безпечної евакуації персоналу під час пожежі; 

охарактеризувати протипожежне водопостачання – зовнішнє і внутрішнє; 

вказати автоматизовані системи пожежної сигналізації або пожежогасіння, що 

використовуються на виробництві; визначити категорії приміщень і будівель 

за вибухопожежною і пожежною небезпекою; вказати основні причини 

виникнення горючого середовища і загоряння в електричному устаткуванні; 

правила утримання евакуаційних шляхів і виходів; наявність первинних 

засобів гасіння пожеж. Практичним завданням з пожежної безпеки 

рекомендується визначення необхідної кількості порошкових вогнегасників 

для приміщення та відстані встановлення між ними користуючись 

настановами практичної роботи №4 «Забезпечення пожежної безпеки» 

(Методичні вказівки для практичних робіт  з дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та  основи охорона праці  (Модуль 1 - Безпека 

життєдіяльності)» для бакалаврів усіх професійних напрямків денної і заочної 

форм навчання /Укл. С.М. Неменуща, В.М. Лисюк, З.М. Сахарова, В.І. Булюк/ 

- Одеса: ОНАХТ, 2018.- 82 с.). 

 

 

7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИСНОВКІВ 

Висновки мають бути лаконічними та чітко відповідати поставленим 

задачам. У висновках не потрібно вдаватись до анотацій (розроблено шкалу, 

обґрунтовано дескриптори, перевірено якість), а потрібно наголосити саме на 

отриманих результатах, вказати, що саме ВСТАНОВЛЕНО. Наприклад: 

«встановлено наступні показники вагомості…..»; «встановлено відповідність 

вимогам стандарту за показником «колір»»; «визначено, що…..». 
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8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ 

ПОСИЛАНЬ В ДИПЛОМНІЙ РОБОТІ 

Для оформлення бібліографічних посилать рекомендовано 

викорстовувути офіційний сай Вищої атестаційної комісія України (ВАК 

України) на порталі VAK.in.ua . Ця програма автоматичного оформлення 

джерел розроблена для полегшення процедури оформлення наукових джерел 

відповідно до вимог ВАК України та проходження нормоконтролю при 

написанні, курсових, дипломних та інших наукових робіт 

Також на порталі можна ознайомитись з оригіналом Бюлетні ВАК 

України, №5, 2009, в якому описано вимоги щодо оформлення списку 

літератури. 

Програма автоматичного оформлення джерел побудована таким чином, 

що у джерелі відображаються лише надані дані, а усі поля, які були залишені 

пустими, системою інтелектуально оптимізуються, проте , у кожній формі є 

поля, обов'язкові до заповнення - вони відмічені зірочкою (*). 

 Інформацію про використану літературу необхідно заповнювати мовою 

оригіналу або мовою, на якій ознайомились із змістом публікаціїї (якщо це 

переклад, то це необхідно вказати). Тобто інформацію про книгу (ПІБ автора, 

назва, видавництво і т.д.), видану в Москві російською мовою, не треба треба 

перекладати українською перед оформленням. Те саме стосується видань 

англійською, французькою, німецькою та іншими мовами. Однак додаткова 

інформація (наприклад, "[Електронний ресурс]") завжди має бути оформлена 

українською мовою. 

Що стосується електронних ресурсів, то інформація має бути 

використана з офіційних сайтів Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Кодекс 

Аліментвріус, ІСО, вимог стандартів ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ тощо. Ні в якому 

разу не використовувати статті публістичного стилю, посилання на такі 

електронні ресурси є недоречними при оформленні наукової роботи. 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: 

у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і 

рекомендований при написанні дисертацій), в алфавітному порядку прізвищ 

перших авторів або заголовков, у хронологічному порядку. Для уникнення 

помилок радимо порадитися з Вашим науковим керівником, адже вимоги 

різних ВНЗ можуть відрізнятися. 

 

9. ПІДГОТОВКА ДОПОВІДІ ТА ЗАХИСТ 

Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим 

керівником складену ним доповідь щодо дипломної роботи і підготовлені 

наочні матеріали (таблиці, графіки, схеми, діаграми тощо) 

Обсяг тексту доповіді має відповідати 10-12 хвилинам виступу, містити 

основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства і творчих 

розробок щодо визначених моделей управління асортиментом та якістю 

http://vak.in.ua/
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товарів, проведення товарознавчої експертизи, пропозицій і рекомендацій, які 

випливають із проведеного дослідження. 

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і 

забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту. 

Після доповіді студента голова ЕК зачитує рецензію на дипломну 

роботу, і студент має відповісти на всі зауваження рецензента. 

Під час захисту дипломної роботи члени ЕК, присутні на захисті 

викладачі спеціалісти можуть задавати студентові запитання щодо змісту 

дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, 

аргументованими і короткими. Студент повинен знати: 

Категорії, поняття, терміни, класифікації товарів (конкретних групп 

харчових продуктів, непродовольчих товарів, послуг, пакувальних матеріалів 

і тари відповідно);  

• чинники формування ассортименту, властивостей і якості товарів; 

• чинники формування потреб споживачів у конкретних товарах, 

структуру та зміст нормативних документів, 

• методи випробувань і контролю якості, 

• правила споживання та експлуатації товарів та умови їхнього 

зберігання; 

• особливості маркування, метрологічного забезпечення якості товарів; 

• правові аспекти оцінювання та підтвердження відповідності: 

• сутність, форми та значення торгівлі в національній економіці. 

Після відповіді студента на запитання оголошується відгук наукового 

керівника виконаної дипломної роботи. 

За результатами захисту дипломної роботи ЕК приймає рішення щодо 

оцінки захисту і роботи про присвоєння спеціалісту відповідної кваліфікації і 

про видачу йому диплома державного зразка. 

Диплом із відзнакою видається студентові, який має 75 % відмінних 

оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки, за умови оцінок 

«добре» з інших дисциплін та оцінки «відмінно» з державного іспиту з фаху і 

захистив дипломну роботу також з оцінкою «відмінно». 

Студент, який отримав під час захисту дипломної роботи незадовільну 

оцінку, має бути відрахованим з академії і в цьому випадку йому видається 

академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути 

допущеним до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років. 

Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви студента про 

допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової кафедри про 

затвердження теми і об’єкта дослідження, призначення наукового керівника. 

На вимогу кафедри тему дипломної роботи може бути змінено, або в межах 

тієї ж теми матеріал роботи може бути ним суттєво оновлено і доповнено. 

Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що 

студент у ЕК має подати відповідні документи, ректор академії може 

подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ЕК із захисту 

дипломних робіт, але не більше ніж на один рік. 



23 
 

Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт, складання 

державних іспитів у той же рік категорично забороняється. 

На всіх засіданнях ЕК складається протокол, в який вносяться відповідні 

оцінки із складання іспитів і захисту, записуються запитання членів ЕК і 

присутніх на захисті, особисті думки членів ЕК, зазначається одержаний 

освітній рівень, а також державний документ про освіту, який видається 

випускникові академії. 

Протоколи підписують голова і члени ЕК, що брали участь у засіданні, і 

зберігаються в академії. 

Екзаменаційна комісія після завершення роботи складає звіт, в якому 

відображаються основні кількісні показники щодо рівня і якості успішності з 

проведених іспитів і захисту, характеристиках виконаних дипломних робіт 

щодо впровадження конкретних пропозицій у практику діючих підприємств, 

застосування сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій в 

аналітичних дослідженнях і т.ін. 

Звіт ЕК обговорюється на вченій раді академії. Захищені дипломні 

роботи випускова кафедра здає в архів академії не пізніше ніж через 3 дні після 

завершення роботи ЕК, де зберігаються протягом 5 років. 

 

10. ВИМОГИ  ТА КРИТЕРІЇ ДО ЯКОСТІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 Дипломна робота як метод оцінювання рівня якості підготовки має 

продемонструвати вміння: 

• аналізувати інформаційні джерела (законодавчу і нормативну 

базу, наукову літературу, у т.ч. іноземними мовами, бази даних 

тощо);  

• логічно викладати матеріал;  

• коректно використовувати математичні методи розрахунків та 

статистичні методи обробки результатів;  

• обґрунтовувати для використання та застосовувати методи 

дослідження для отримання достовірних результатів;  

• розроблення пропозицій,  рекомендацій та формулювання 

висновків. 

 

Критерії якості дипломних робіт 

1. Розкриття теми 

2. Оформлення дипломної роботи відповідно до вимог: 

- обсяг роботи 90-110 сторінок; 

- кількість джерел використаної літератури ( не менше 50), в тому числі 

іноземних авторів; 

- зноски літератури по тексту роботи; 

- висока грамотність по тексту роботи. 

3. Ступінь науковості: 



24 
 

- актуальність проблеми та її обґрунтованість; 

- запропоновані методи розвязання проблеми, що досліджується повинні 

включати: розроблені критерії та методи, шкали, розроблений НАССР-план; 

адаптовані методики, тощо 

- відповідність сучасній нормативній та законодавчій базі  

 

 

4. Рівень реальності розробок і пропозицій: 

- наявність відгуку, що обумовлює рівень реальності розробок і 

пропозицій, від підприємства, де виконана робота; 

- наявність актів перевірки якості та дотримання прав споживачів з 

участю дипломника; 

- наявність рекомендації контролюючим органам та споживачам за 

дотриманням прав при купівлі товару у питаннях якості, безпечності та 

маркування; 

- якість статистичного аналізу даних. 
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ДОДАТКИ 
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Додаток А  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Одеська національна академія харчових технологій 

Кафедра товарознавства та митної справи 

 

          Кваліфікаційна робота магістра  

          допущена до захисту 

          зав. каф. _______________ 

          ______________________________ 

          (підпис) 

           «____» _________________20__ р. 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА 

на тему: 

«НАЗВА ТЕМИ» 

          Виконав: студент(ка) 

          ОКР «Магістр»  Спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»  

Прізвище та ініціали  

          ______________________________  

       (підпис) 

         Науковий керівник: 

                                                             науковий ступінь, вчене звання 

                                                        Прізвище та ініціали 

         ______________________________ 

          (підпис) 

Одеса 20__ 
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Додаток Б 

Одеська національна академія харчових технологій 

 

Факультет  ТтаТХПіПБ                           

Кафедра товарознавства та митної справи 

Спеціальність   «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» 

Освітня-професійна програма «Комерційна діяльність та товарознавство і 

експертиза в митній справі» 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Зав.кафедри ______________ 

«_____»  _______________20___р. 

 

Завдання  
на кваліфікаційну роботу магістра 

_____________________________________________________________________________

____ 

(прізвище, імя, по батькові) 

1. Тема дипломної роботи _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Затверджена наказом ОНАХТ від «_____» ________20_____р. № _______ 

2. Термін подання студентом завершеної роботи _____________________________ 

3.Цільова установка та вихідні дані до роботи _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
4. Перелік графічного матеріалу (з точним визначенням обов’язкових креслень) 

_____________________________________________________________________________ 

5. Консультанти по роботі, із зазначенням розділів проекту, що їх стосується: 

РОЗДІЛ Консультант 

(прізвище, ініціали) 

Підпис, дата 

Завдання видав Завдання прийняв 

    
6. Зміст дипломної роботи, перелік питань,що їх належить розробити 

______________________ 

__________________________________________________________________ 
7. Календарний план виконання роботи 

№ Назва етапів дипломної роботи Термін виконання етапів роботи 

За планом Фактично 

    
8. Дата видачі завдання «_____»  _________20____р. 

Керівник роботи  _____________________________________ 

                                          (прізвище, ініціали) 

Завдання прийняв до виконання 

Студент-дипломник ____________________________________________ 
                                          (прізвище, ініціали) 
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Додаток В 

                                                                                                                                                     

Завідувачу кафедри                                                                                                                                                     

товарознавства та митної справи                                                                                                                                              

_________________________ 
(прізвище, імя , по батькові) 

студента __________курсу   

факультету ТтаТХП і ПБ 

_________форми навчання 

______________________ 
(прізвище, імя , по батькові) 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу дозволити мені писати дипломну роботу на тему _____________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис студента _________                              «_____» _________ 20______р. 
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Додаток Г 

Об’єкти дослідження 

Харчові продукти: зернові культури, крупа, борошно, хліб, 

хлібобулочні, сухарні, бубличні, макаронні вироби; свіжі, сушені, 

консервовані, ферментовані, заморожені фрукти, овочі, гриби і продукти 

їхнього перероблення: крохмаль і крохмалепродукти, цукор та його замінники, 

мед, продукти бджолярства, цукристі, борошняні та національні кондитерські 

вироби, жувальні гумки; какао та продукти з нього; питна вода; чай, кава; 

чайні, кавові, безалкогольні, слабоалкогольні та алкогольні напої; спирт; 

виноградні та плодово-ягідні вина; прянощі і приправи; тютюн та тютюнові 

вироби; рослинні олії; жири тваринні, топлені, гідрогенізовані, 

переетерифіковані, фракціоновані, кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та 

для молочної промисловості; маргарин, мінарин, серед, майонез та соуси на 

його основі; воски тваринного та рослинного походження; молоко та вершки; 

кисломолочні  сухі та згущені молочні продукти; морозиво, харчовий лід, 

масло вершкове, сири та сирні продукти; яйця та яєчні товари; м'ясо свіже, 

охолоджене, заморожене, сублімоване; м’ясні субпродукти, ковбасні вироби, 

м’ясні копченості, консерви, напівфабрикати, кулінарні вироби, 

швидкозаморожені готові страви; водні нерибні об’єкти харчового 

використання, риба жива, охолоджена, заморожена; солоні, мариновані, 

сушені, в’ялені  та копчені гідро біонти; консерви, пресерви, напівфабрикати і 

кулінарні вироби з гідро біонтів; ікорні товари; харчові концентрати; 

функціональні, спеціальні, дієтичні та аналогові харчові продукти; інші 

продукти сільського господарства, мисливства та рибальства. 

Непродовольчі товари: товари господарського призначення із 

пластмас, хімічні, силікатні побутові, металогосподарські, побутові 

електричні; машини і прилади для роботи на присадибній ділянці; хімічні 

джерела енергії; меблеві та будівельні товари; текстильні, швейні, трикотажні 

товари та одяг; шкіряне, гумове, полімерне та валяне взуття; хутряні товари; 

товари культурно-побутового призначення; папір, картон та вироби з них, 

шкільно-письмові, канцелярські, музичні, спортивні та книжкові товари, 

іграшки, радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку та зображення, 

фототовари і відеокамери; ювелірні вироби.   

 

 

 

 


