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ВСТУП 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» магістр – це освітній 

ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти і передбачає здобуття 

особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за 

обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової 

та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного 

виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної 

діяльності. Ступінь присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) 

у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої 

програми.  

Метою кваліфікаційної роботи магістра є закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, набутих у процесі навчання та вміння застосовувати їх в 

умовах конкретної організації. Здобувач освіти повинен підтвердити рівень 

загальнотеоретичної і спеціальної підготовки.  

Кваліфікаційна робота магістра є кінцевим результатом індивідуальної 

навчальної діяльності здобувача, науковим дослідженням, яке підводить підсумки 

вивчення ним різноманітних дисциплін, що передбачені навчальним планом 

підготовки за спеціальністю, та проходження всіх видів практик. 

Кваліфікаційна робота магістра повинна бути самостійною роботою, в якій 

на основі виконання здобувачем досліджень сформульовано та обґрунтовано 

наукові дослідження, сукупність яких можна класифікувати як нову ідею або 

теоретичне обґрунтування проблеми, що має суттєве, соціально-економічне 

значення. 

Підготовка кваліфікаційної роботи магістра має показати вміння здобувача: 

- використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні 

навички для вирішення певної проблеми; 

- відбирати, систематизувати, обробляти та аналізувати інформацію 

відповідно до цілей дослідження; 

- узагальнювати матеріали та застосувати сучасну методику наукових 

досліджень при вирішенні визначеної проблеми; 
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- обґрунтовано використовувати статистичний та графічний матеріал, 

вітчизняний та міжнародний досвід з даного питання; 

- розробляти наукові висновки і конкретні   пропозиції  щодо вдосконалення 

управління реальним досліджуваним об'єктом; 

- визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ 

у прикладній галузі. 

Кваліфікаційна робота магістра має характеризуватися логічністю, 

доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам: 

- містити поглиблений аналіз досліджуваної теми; 

- містити самостійні дослідження, розрахунки; 

- містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на базі 

практики; 

- мати належне оформлення; 

- мати всі потрібні супровідні документи; 

- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком 

навчального процесу. 

При виконанні роботи автор повинен знати і користуватися нормативними 

документами (законами, наказами, постановами, інструктивними матеріалами 

тощо), прийнятими органами законодавчої влади України, міністерствами і 

відомствами. Магістрант повинен вміти аналізувати та узагальнювати фактичний 

і статистичний матеріал, використовуючи матеріали періодичних видань, 

спеціальні випуски (збірники) обласного статистичного управління, інформацію, 

у т.ч. зарубіжну, з баз даних мережі Internet. 

Основні результати досліджень бажано опублікувати у наукових виданнях, 

доповісти на наукових конференціях, подати на кафедру для запроваджень 

результатів роботи у навчальному процесі. 

Кваліфікаційна робота магістра, яка не відповідає вимогам щодо змісту та 

оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить 

матеріалів конкретного дослідження теми на реальному об’єкті дослідження, 



6 

обґрунтованих пропозицій, а також не має відгуку з бази практики та зовнішньої 

рецензії – до захисту не допускається. 

Виконання кваліфікаційної роботи магістра та її публічний захист дозволяє 

здобувачу продемонструвати науково-дослідницькі компетенції, рівень своєї 

наукової кваліфікації на основі ґрунтовного теоретичного та експериментального 

дослідження, уміння самостійно проводити науковий пошук, визначати і 

розв’язувати наукові завдання в межах своєї професійної підготовки.  

Методичні рекомендації роз’яснюють порядок і вимоги щодо підготовки, 

написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра. 
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РОЗДІЛ 1 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

 

1.1. Підготовка та етапи виконання кваліфікаційної роботи магістра 

Кваліфікаційна робота магістра є самостійною кваліфікаційною роботою 

випускника магістратури, яка носить практико-орієнтований та науково-

дослідницький характер. 

Процес підготовки кваліфікаційної роботи магістра охоплює послідовні 

процеси (етапи): 

1. Вибір напрямку (теми), обґрунтування його актуальності і визначення 

рівня розробленості; вибір об’єкта, предмета, окреслення мети і завдань 

дослідження. 

2. Накопичення необхідної наукової інформації, пошук, вивчення й аналіз 

літературних та інших джерел з теми дослідження. 

3. Відпрацювання гіпотези й теоретичних передумов дослідження, 

визначення наукового завдання. 

4. Вибір методів дослідження, які є інструментами здобуття фактичного 

матеріалу, необхідною умовою досягнення поставленої мети. 

5. Обробка й аналіз результатів експериментального дослідження. 

6. Написання тексту роботи, оформлення вступу, висновків, опис 

використаних джерел та створення додатків. 

7. Підготовка до захисту та захист кваліфікаційної роботи магістра. 

Під час обрання здобувачем напрямку магістерського дослідження 

необхідно враховувати те, що: 

- тематика кваліфікаційних робіт магістра повинна бути актуальною, за 

своїм змістом відповідати сучасному стану і перспективам розвитку управлінської 

сфери, спрямована на вирішення актуальних завдань, бути безпосередньо 

пов’язана з місцем професійної діяльності випускників;  



8 

- напрямки кваліфікаційних робіт магістра оновлюються щорічно 

кафедрою, загальна кількість орієнтовних напрямків повинна бути не меншою, 

ніж кількість здобувачів відповідної спеціалізації; 

- тематика кваліфікаційних робіт магістра може бути рекомендована  

центральними та регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями, а також підприємствами, 

установами та організаціями, які направили здобувачів на навчання; 

- здобувачеві надається право запропонувати тему, яка відповідає його 

науковим та практичним інтересам, життєвому досвіду. Вибір теми здобувачів 

заочної форми навчання  визначається характером існуючої або перспективної 

роботи. 

Розпочинають дослідження із ознайомлення зі станом проблеми. Для цього 

здобувач магістратури ретельно аналізує доступні законодавчі й нормативні 

документи, вивчає літературні джерела, статистичні матеріали. Для виявлення 

джерел та посібників необхідно звернутись до спеціальних довідково-

бібліографічних, реферативних та інших інформативних видань. Результатом 

такої роботи повинен стати бібліографічний перелік опрацьованих літературних 

джерел, нотатки використаних матеріалів. 

При визначенні об’єкта та предмета дослідження слід пам’ятати, що об’єкт 

– це матеріальна або ідеальна система, яка підлягає дослідженню (органи влади, 

заклади, організації, інші господарські та організаційні системи). Предметом 

дослідження виступають властивості, характеристики об’єкта дослідження у 

вигляді структури системи, закономірностей взаємодії елементів системи, 

закономірностей розвитку, якості системи тощо. 

Після вивчення стану проблеми складають програму (план) дослідження, 

мета якої полягає в забезпеченні систематичності й послідовності робіт у процесі 

дослідження. Програма передусім передбачає конкретну методику дослідження – 

сукупність і взаємозв’язок дослідницьких способів, методів і прийомів. У ній 

обґрунтовують вибір теми, розкривають її актуальність і наукову новизну, 

визначають мету й завдання дослідження, складають календарний план робіт 
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(індивідуальне завдання на виконання кваліфікаційної роботи магістра), 

формулюють гіпотезу дослідження. Обґрунтування теми дослідження має 

переконувати в актуальності міркувань, на підставі яких обрано проблему, 

розкривати чинники, які зумовлюють необхідність здійснення аналізу. Ними 

можуть бути розвиток науки, суспільні потреби, необхідність узагальнення 

певного досвіду та ін. 

Актуальність кваліфікаційної роботи магістра залежить від того, наскільки 

її результати сприятимуть вирішенню конкретних практичних завдань або 

усуненню протиріч у сфері управління. Новизна дослідження може полягати у 

відкритті нових закономірностей, визначенні шляхів їх використання для 

практичних потреб здобувачів освіти, суспільства. 

Мета дослідження здебільшого міститься у формулюванні теми. Як 

правило, її вбачають у виявленні залежностей між певними факторами, з’ясуванні 

зв’язків між явищами, встановленні умов усунення недоліків у процесах, 

розкритті можливостей удосконалення процесів, пізнанні закономірностей і 

тенденцій розвитку та ін. Мета дослідження конкретизується в його завданнях, які 

дають уявлення про спрямованість кваліфікаційної роботи магістра. Завдання 

розкривають мету дослідження, і у сукупності повинні бути адекватними їй. 

Наявність мети й завдань є передумовою для обґрунтованого вибору 

методів, засобів дослідження, методів оброблення результатів дослідження, 

способів, за допомогою яких вони будуть інтерпретовані й відповідно оформлені. 

Передбачене індивідуальне завдання з виконання кваліфікаційної роботи магістра 

сприяє чіткому розподілу часу на кожний етап дослідження.  

Важливим елементом дослідження є його гіпотеза – можлива 

(передбачувана) відповідь на питання, яке ставить перед собою дослідник. 

Складається вона з передбачуваних зв’язків між досліджуваними фактами. 

Формулювання гіпотези починається під час роздумів над метою і завданнями 

дослідження. Аналізуючи стан обраної для дослідження проблеми, дослідник 

розмірковує над необхідністю з’ясувати передусім актуальніші питання, 

сформувати попередні уявлення про зв’язки, які можуть існувати між відомими 
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фактами. Щоб правильно сформулювати гіпотезу, необхідно мати широкий 

кругозір у сфері, до якої належить досліджувана проблема, добре знати її 

історичні передумови, теоретичні засади. 

Для систематичного накопичення матеріалів застосовують різноманітні 

методи наукового дослідження. Їх вибір залежить від мети і завдання 

дослідження. Усі методи повинні бути спрямовані на перевірку переконливості 

висунутих у гіпотезі передбачень. Слід зазначити, що у науці не існує 

універсального методу дослідження. Кожен пошуковець обирає найзручніший 

метод, зважаючи на особливість своєї теми. 

Наступною складовою підготовки кваліфікаційної роботи магістра є 

зведення результатів дослідження. На цьому етапі упорядковують, 

систематизують, перевіряють на достовірність або здійснюють статистичну 

оцінку зібраних матеріалів. Надалі їм надають зручної для аналізу форми 

(таблиці, графіки, математичні формули тощо). Зведені результати дослідження 

можуть виявитися недостатньо достовірними чи статистично значущими. З 

огляду на це виникає необхідність зібрати додатковий дослідний матеріал, 

провівши дослідження (спостереження, вимірювання, експеримент тощо) за тих 

самих умов, що й основні. 

Зведені результати дослідження всебічно вивчають й аналізують, 

приділяючи увагу усвідомленню і встановленню сутності і зв’язків між 

досліджуваними факторами, процесами, явищами. Визначальними при 

обробленні результатів дослідження є методи аналізу і синтезу, індукції й 

дедукції. Окремо їх застосовують тільки під час вивчення поодиноких явищ чи 

процесів. Для аналізу чисельних результатів, пов’язаних із складними процесами, 

явищами, використовують їх комбінування. Отримані дані аналізують, 

порівнюючи з гіпотезою дослідження. Навіть негативні результати дослідження 

мають свою цінність, тому не слід недооцінювати їхнє значення. У багатьох 

випадках вони допомагають правильно змінити уявлення дослідника про 

досліджувані об’єкти, процеси чи явища. 

На основі аналізу формулюють висновки та пропозиції. Результативність 
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такої роботи значною мірою залежить від рівня кваліфікації й ерудиції 

дослідника, його уміння стисло, чітко і зрозуміло розкрити, оцінити все нове і 

суттєве, що є результатом дослідження, визначити шляхи подальших пошуків.  

 

1.2. Мова і стиль кваліфікаційної роботи магістра 

Матеріал кваліфікаційної роботи магістра слід викладати грамотно, простим 

науковим стилем. Текст роботи не повинен містити повторів та бути 

перевантаженим цитатами. Не припустимо переписування тексту з літературних 

джерел, їх цитування без посилань, що порушує вимоги академічної доброчесності.  

Мова і стиль роботи як частина писемної наукової мови склалися під 

впливом так званого академічного етикету, сутністю якого є інтерпретація 

власного і запозичених поглядів з метою обґрунтування наукової істини. 

Встановлені певні традиції у спілкуванні вчених між собою як в усній, так і в 

писемній мові. 

Найхарактернішою ознакою писемної наукової мови є формально- логічний 

спосіб викладу матеріалу. Це знаходить своє відображення в усій системі мовних 

засобів. Науковий виклад складається переважно з роздумів, метою яких є 

доведення істин, виявлених внаслідок дослідження фактів дійсності. 

Для наукового тексту характерними є смислова завершеність, цілісність і 

зв'язність. Для вираження логічних зв'язків застосовують спеціальні 

функціонально-синтаксичні засоби зв'язку, що вказують на послідовність 

розвитку думки (спочатку, насамперед, потім, по-перше, по- друге, отже), 

заперечення (проте, тимчасом, але, тим не менше, аж ніяк), причинно-наслідкові 

відношення (таким чином, тому, завдяки цьому, відповідно до цього, внаслідок 

цього, крім того, до того ж), перехід від однієї думки до іншої (тепер звернімося 

до..., розглянемо, зупинимося на..., розглянувши..., перейдемо до..., необхідно 

зупинитися на..., необхідно розглянути...), результат, висновок (отже, значить, як 

висновок, на закінчення зазначимо, все сказане дозволяє дійти висновку, 

підсумовуючи, слід сказати...). 

Для мови наукових праць характерна відсутність експресії. Звідси 
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домінуюча форма оцінки – констатація ознак, притаманних слову, яке 

визначають. 

Обов'язковою вимогою щодо об'єктивності викладення матеріалу роботи є 

посилання на джерело повідомлення, автора висловленої думки чи якогось 

виразу. У тексті цю умову можна реалізувати за допомогою спеціальних вставних 

слів і словосполучень (за повідомленням, за відомостями, на думку, за даними, на 

нашу думку тощо). 

В наукових роботах зазвичай замість займенника «я» використовують «ми» 

з огляду на те, що представлення суб'єкта авторства як формального колективу 

надає більшого об'єктивізму викладенню. Вираження авторства через «ми» 

дозволяє відобразити власну думку як думку певної групи людей, наукової школи 

чи наукового напряму, адже сучасну науку характеризують такі тенденції, як 

інтеграція, колективність творчості, комплексний підхід до вирішення проблем. 

Займенник «ми» та його похідні набагато краще передає ці тенденції. 

 

1.3. Вибір теми кваліфікаційної роботи магістра 

Темою кваліфікаційної роботи магістра є одна з актуальних проблем 

сьогодення, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим освітньою 

компонентною освітньо-професійної програми  магістра «Адміністративний 

менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Тематика кваліфікаційних робіт магістра розробляється кафедрою і має 

бути спрямована на розробку актуальних проблем управління та адміністрування. 

Тематика щорічно переглядається та поновлюється. 

Здобувачеві надається право самостійно обрати тему кваліфікаційної роботи 

магістра, керуючись орієнтованим переліком рекомендованих для розробки тем. 

Здобувач, за погодженням із керівником, може запропонувати свою тему 

дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки 

(відповідно до попередньої власної науково-дослідної роботи, до місця роботи, 

можливостей отримання потрібної інформації на базі практики). 
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При виборі теми кваліфікаційної роботи магістра слід ураховувати її 

актуальність, зацікавленість конкретної організації в розробці саме цієї проблеми, 

можливість використання відповідної статистичної інформації, збирання 

фактичного матеріалу на конкретному об'єкті дослідження та наявність власних 

розробок. 

Вибравши тему кваліфікаційної роботи магістра, здобувач звертається з 

письмовою заявою на ім'я завідувача кафедри з проханням її затвердити. 

Обрані здобувачами теми кваліфікаційних робіт магістрів розглядаються, 

затверджуються кафедрою і наказом ректора. Одночасно кафедра призначає 

керівників кваліфікаційних робіт магістрів. 

Науковий керівник за проханням здобувача має право змінити тему роботи, 

погодивши цю зміну на засіданні кафедри не пізніше, ніж за три місяці до 

визначеного терміну завершеної роботи. 

Тема кваліфікаційної роботи магістра повинна бути конкретною, 

узгоджуватися з об’єктом і предметом дослідження.  
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РОЗДІЛ 2 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

 

Зміст кваліфікаційної роботи магістра має бути складним і містити: 

- вступну частину (визначаються актуальність проблеми, наукова та 

практична цінність теми, основна мета дослідження); 

- основну частину, що складається з трьох розділів, кожен з яких має містити 

не менше трьох параграфів (викладаються основні теоретичні і методологічні 

положення, проблемні питання, дискусійні та невирішені аспекти теми, науково 

обґрунтовані соціально-економічні, професійно-орієнтовні рішення);  

- висновки до кожного розділу;  

- загальні висновки (прийняття обґрунтованого рішення щодо вибору 

оптимального шляху досягнення поставленої мети роботи, визначення 

позитивних та негативних сторін, можливості практичного застосування 

результатів дослідження); 

- список використаних джерел, нормативних та інструктивно-методичних 

матеріалів;  

- додатки. 

Прийнятною вважається така структура кваліфікаційної роботи магістра: 

– титульний аркуш (Додаток А); 

– бланк завдання (Додаток Б); 

– бланк відгук наукового керівника (Додаток В);  

– реферат (Додаток Д); 

– зміст (Додаток Е); 

– перелік умовних скорочень (за необхідності) (Додаток Ж); 

– вступ; 

– розділи і підрозділи основної частини; 

– висновки; 

– список використаних джерел; 

– додатки. 



15 

Кожен із цих елементів, а також розділи основної частини та додатки мають 

починатися з нової сторінки. 

 

2.1. Титульна сторінка 

На титульному аркуші вказується установа підпорядкування, назва закладу 

вищої освіти, в якому виконувалася кваліфікаційна робота магістра; назва 

кафедри, на якій вона виконувалась; прізвище, ім’я, по батькові здобувача; вид 

роботи; повна назва теми роботи; назва та шифр спеціальності; науковий ступінь, 

вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника та  його підпис; 

прізвище, ім’я, по батькові рецензента та його підпис; допуск до захисту 

завідувачем кафедри (дата); результати публічного захисту; місто і рік виконання 

роботи (Додаток А). 

 

2.2. Зміст 

Зміст подають на другому аркуші. Він містить найменування розділів, 

підрозділів, висновки до розділів, загальні висновки, додатки, список 

використаних джерел (див. Додаток Е). 

Назви розділів і підрозділів кваліфікаційної роботи магістра повинні бути: 

– стислими; 

– чіткими; 

– сформульованими простими поширеними реченнями; 

– послідовно і точно відображати зміст роботи тощо. 

Обов’язково вказуються сторінки, з яких починаються вступ, підрозділи, 

висновки розділів, загальні висновки, додатки, список використаних джерел. 

 

2.3. Вступ 

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, її практичне 

значення, чітко формулюються мета і завдання роботи, визначається об'єкт, 

предмет, методи та інформаційна база дослідження. 

Обсяг вступу не має перевищувати 3-4 сторінки. 
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Вступ розкриває сутність і стан досліджуваної проблеми (задачі) та її 

значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування 

необхідності проведення дослідження. 

Далі подають загальну характеристику роботи в рекомендованій нижче 

послідовності. 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими 

розв'язаннями проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для 

розвитку відповідного об’єкту дослідження. Висвітлення актуальності не повинно 

бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність 

проблеми. 

Мета і задачі дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які 

необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету 

як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб 

досягнення мети, а не на саму мету. 

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію і обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. 

Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і 

часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. 

Саме на нього спрямована основна увага здобувача, оскільки предмет 

дослідження визначає тему роботи. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження 

для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх потрібно не 

відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме 

досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в 

логічності та прийнятності вибору саме цих методів. 

 

2.4. Основна частина 

В основній частині мають бути розглянуті теоретичні питання, методичні і 

прикладні аспекти досліджуваної проблеми. Основна частина кваліфікаційної 
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роботи магістра складається з трьох розділів, кожний з яких, у свою чергу, 

поділяється на підрозділи. 

У першому, теоретичному розділі розглядається сутність досліджуваної 

проблеми, тобто її теоретична частина, ступінь її розробки, аналізується сучасний 

стан  розглядуваної проблеми за літературними  джерелами, визначаються 

проблемні завдання. На основі вивчення наукової, навчально-методичної 

літератури розкриваються підходи різних авторів до розв'язання проблеми, 

показується, у чому полягає подібність, а у чому відмінність їх поглядів, а також 

обґрунтовуються власні погляди на проблему. 

У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших 

офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за 

досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, 

обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів. 

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, 

історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи повинні 

мати певні елементи наукової новизни, ствердженої власної позиції щодо обраних 

методів дослідження, тобто чітко визначене теоретичне поле роботи дає змогу 

перейти до конкретного аналітичного дослідження. 

Текст потрібно ілюструвати графічними матеріалами  схемами. графіками, 

діаграмами тощо. 

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 30% від загального обсягу. 

Другий розділ (3-4 параграфи), забезпечуючи логічну послідовність 

дослідження, має стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати 

набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний 

методичний інструментарій. 

Назва параграфів другого розділу може бути такими як: 

Характеристика .... (предмет дослідження) на ....(об’єкт дослідження). 

Сучасний стан .... (предмет дослідження) на ....(об’єкт дослідження). 

Дослідження ....(предмету) на ....(об’єкт дослідження). 
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Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми об’єкту 

дослідження, діагностування діяльності об’єкту дослідження під кутом зору 

обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням 

накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, 

певного методичного інструментарію. 

Кожен абзац починається з того, як повинно бути (теоретично), але всі 

приклади наводяться лише з досліджуваного об’єкту дослідження (як є зараз, 

сучасний стан). Результатом дослідження має бути критичний аналіз. 

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають 

супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити 

сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, 

тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів. 

Аналіз проблеми повинен здійснюватися з урахуванням чинників позитивної 

та негативної дій. 

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами, які 

обов'язково супроводжувати стислим коментарем. 

Для виконання другого розділу здобувач має зібрати фактичні дані під час 

переддипломної практики. 

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, 

статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати 

спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної 

інформації, які використовує здобувач під час переддипломної практики. 

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного 

матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться 

кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції. 

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПК і умінь з алгоритмізації та 

складання програм кожен здобувач у кваліфікаційній роботі магістра повинен 

показати вміння використовувати інформаційні технології та спеціальне прикладене 

програмне забезпечення, необхідно виконати основні етапи розв'язання задач на ПК: 

постановка задачі; 
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параметризація; 

формалізація; 

підготовка вихідних даних; 

введення даних; 

розв'язання задачі; 

верифікація; 

одержання вихідних звітів та їх аналіз. 

У якості спеціального прикладного завдання може бути використане, як 

стандартне прикладне завдання (МS Ехсеl, МS Ассеss, StatisticaSРSS, МаthСАD, 

МаthLАВ), так і власні програмні розробки здобувачів. Якщо у роботі 

використовуються бази даних (БД), то необхідно обґрунтувати створену 

структуру бази даних на основі первинних документів, нормалізувати її, навести 

структуру записів та блок-схеми алгоритмів програмних модулів. 

Обсяг другого розділу – у межах 35% загального обсягу. 

Завданням третього розділу кваліфікаційної роботи магістра є розробка 

конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами 

розвитку, діяльності організації на базі основних теоретичних положень, 

методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому 

розділі, а також висновків проведеного у другому розділі дослідження. Назва 

розділу формулюється таким чином: 

Удосконалення … (предмет дослідження) на ....(об’єкт дослідження). Шляхи 

вдосконалення .... (предмет дослідження)     на     ....(об’єкт дослідження). 
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У цій частині наводиться обґрунтування заходів щодо поліпшення діяльності 

об’єкту дослідження. Система заходів логічно випливає з теоретичної та 

аналітико-дослідницької частин і спрямована на подолання суперечностей між 

реальним і бажаним станами об’єкту дослідження з урахуванням індивідуальних 

завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) здобувача-

випускника повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного 

зростання. 

Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності об’єкту дослідження 

мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у 

зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у розділі 2, 

відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Запропоновані 

удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування. 

Пропозиції можуть бути найсміливіші, з найсучаснішого досвіду відомих 

організацій світу (здобувач демонструє свою освіченість та світогляд), але якщо 

ця пропозиція зараз нездійсненна для бази практики, необхідно обов'язково це 

пояснити (відсутність коштів, недосконалість законодавства, непідготовленість 

кадрів, інфляція, політична та економічна нестабільність тощо), тобто здобувач 

повинен демонструвати реалізм мислення та знання проблем реального об'єкта 

дослідження. У розрахунках для обґрунтування пропозицій необхідно 

використовувати програмне забезпечення ПК. 

Обсяг третього розділу кваліфікаційної роботи магістра може становити 

30% загального обсягу. 

Після кожного розділу необхідно зробити висновки (Висновки до розділу   

...),   в  яких   має  бути   відображено   найбільш   важливі   наукові  та 

практичні результати. 

 

2.5. Загальні висновки 

Висновки (загальні) кваліфікаційної роботи магістра є стислим викладанням 

підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш 

важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв'язаної проблеми, 
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оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті кваліфікаційної 

роботи магістра та поставлених у вступі завдань, а також пропозиції щодо 

удосконалення  досліджуваного  напряму діяльності організації, які було детально 

обґрунтовано у розділі 3. У загальних висновкахне можуть з'явитися пропозиції, 

які не було розглянуто у розділах кваліфікаційної роботи магістра. 

Обсяг загальних висновків не повинен перевищувати 2 сторінки. 

 

2.6. Список використаних джерел 

Список використаних джерел вимагає розміщення усіх використаних джерел 

інформації у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до 

вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. 

Список використаних джерел повинен містити не менше 50-60 назв для 

кваліфікаційної роботи магістра з терміном видання переважно за останні 3-5 

років. Посилання на них мають наводитись у вигляді порядкового номеру за 

списком джерел у квадратних дужках (наприклад, [19]). 

 

2.7. Додатки 

Додатки до  кваліфікаційної роботи магістра мають містити інформаційні 

матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою, їх 

оформлюють на наступних сторінках, розміщуючи у порядку появи посилань у 

тексті роботи. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, 

потрібний для повноти сприйняття роботи: 

- реальні документи об’єкту дослідження; 

- рекламні матеріали; 

- проміжні математичні доведення, формули, розрахунки; 

- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на 

ПК, що розроблені в процесі виконання кваліфікаційної  роботи магістра; 

- ілюстрації допоміжного характеру.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

 

3.1. Загальні вимоги до оформлення 

Кваліфікаційна робота магістра має бути: 

– надруковано на білому папері формату А4 лише на одному боці аркуша; 

– набрано на комп’ютері в текстовому редакторі Word, кегль 14 із 

міжрядковим інтервалом 1,5 (65-75 знаків у рядку, 29-30 рядків на одному 

аркуші); шрифт має бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності; 

– мова викладу – українська; текст роботи необхідно друкувати, 

залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, 

праве – 10 мм; 

– щільність тексту має бути однаковою; 

– обсяг кваліфікаційної роботи магістра складає 5,5-6,5 авторських 

аркушів (100-120 сторінок); 

– назви розділів і параграфів відокремлюють від тексту двома 

інтервалами; 

– абзац дорівнює п’яти знакам (задається 1,25 см); 

– нумерація сторінок кваліфікаційної роботи магістра подається у правому 

верхньому кутку аркуша арабськими цифрами без знаку № і без крапки. Титульна 

сторінка і сторінка, на якій розміщено зміст роботи, не нумеруються, хоча 

зараховуються у загальній нумерації’ сторінок; 

– кваліфікаційна робота магістра повинна бути зброшурована і мати 

тверду палітурку. Не допускається з'єднання її аркушів скріпкою або 

швидкозшивачем. Окремо додаються відгук керівника кваліфікаційної роботи 

магістра, зовнішня рецензія та інші матеріали (результати перевірки на плагіат, 

копія тез доповіді або наукових статей), які мають бути вкладені у файли, що 

прошиваються разом з усією роботою і розміщуються на початку кваліфікаційної 

роботи магістра; 
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– кожну наступну структурну частину кваліфікаційної роботи магістра 

слід починати з нової сторінки, вказуючи заголовок відповідно до змісту. 

Заголовки доцільно друкувати великими літерами симетрично до тексту без 

крапки вкінці (ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ВСТУП, РОЗДІЛ, 

ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ); 

– у випадку виокремлення в роботі розділів і параграфів кожний 

наступний параграф продовжують з абзацу на тій же сторінці. Але кожний 

параграф обов’язково повинен мати назву (заголовок), вказану у змісті. Крапку в 

кінці заголовків не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше 

речень, їх розділяють крапками. Переноси слів у заголовках будь-якого рівня не 

допускаються;  

– підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 

1.1. Сутність та зміст ключових понять дослідження; 

– дозволено використання кольору у друці малюнків, діаграм.  

 

3.2. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 

За необхідності до структури кваліфікаційної роботи магістра  долучають 

перелік умовних позначень як окремий реєстр. Це зумовлено вживанням 

специфічної термінології, символів, одиниць, маловідомих скорочень. Проте, 

якщо такі скорочення в роботі повторюються не більше трьох разів, тоді їх у 

перелік не вносять, а розшифрування подають у тексті під час першого 

згадування. 

Перелік необхідно друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою 

наводять скорочення, справа – їх детальне розшифрування. 

 

3.3. Ілюстрації, таблиці 

Основними структурними елементами кваліфікаційної роботи магістра є 

ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми), таблиці, примітки, виноски, 
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формули, посилання тощо. 

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати у 

кваліфікаційній роботі магістра безпосередньо після тексту, де вони згадуються 

вперше, або на наступній сторінці. 

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при їх поданні 

дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права – робити 

посилання. 

Ілюстрації позначають словом «Рис. 1.1», яке разом з назвою ілюстрації 

розміщують після пояснювальних даних. 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією у 

межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номеру 

ілюстрації, відокремлених крапкою (наприклад, 1.5 – п’ятий рисунок першого 

розділу). На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті (див. рис. 1.5). 

Рекомендовано цифровий матеріал оформляти у вигляді таблиць. 

Таблицю необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблиці слід нумерувати 

арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком 

таблиць, що наводяться в додатках (наприклад, табл. 2.3). 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

відокремлених крапкою (наприклад, таблиця 2.3 – третя таблиця другого розділу). 

Напис «Таблиця» та її номер розміщують у правому верхньому куті, над 

заголовком таблиці. Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої 

великої) і поміщають над таблицею. 

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Одиниці виміру 

мають наводитися у відповідності до стандартів. Кількісні величини у таблиці 

повинні мати однакову кількість десяткових знаків. 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю 

поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, або 

переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині 
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таблиці її шапку (або) бокову частину. 

При поділі таблиці на частини можна шапку або бокові частини заміняти 

відповідно номерами граф або рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у 

першій частині таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а 

підзаголовки - з малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком. У кінці 

заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Під таблицями слід 

обов'язково вказати джерело інформації. 

 

3.4. Цитування джерел 

Використані під час підготовки і написання кваліфікаційної роботи магістра 

першоджерела можуть бути представлені у формі цитат, тобто фрагментів тексту 

оригіналу. Це підсилює достовірність, ґрунтовність і наукову значимість 

дослідження. Оформлення таких матеріалів повинно відповідати 

загальноприйнятим літературним та бібліографічним нормам. 

У тексті роботи можуть бути використані цитовані у прямій або непрямій 

формі матеріали, текст першоджерела може подаватися у повній або скороченій 

формі. В кожному випадку дослідникові необхідно дотримуватися певних вимог. 

Повне цитування завершеного висловлювання першоджерела: 

«Адміністративний менеджмент - це діяльність з управління всередині 

колективу підприємства, установи, організації, державного органу, що 

спрямована на вирішення зовнішніх завдань, створення в колективі найкращих 

умов для цього.». 

Часткове цитування висловлювання першоджерела (відсутність фрагменту 

тексту на початку): «Дэвис Р. Ч. зазначає, що адміністративний менеджмент – 

«…сфера управління, що займається цілями, функціями і проблемами 

організаційних компонентів як єдиного цілого. Це визначення охоплює всі 

структурні одиниці від корпорації в цілому до самого невеликого підрозділу або 

сектора у відділі»…». 

Загальні вимоги до цитування: 

− текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться у тій 
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граматичній формі, в якій він поданий у джерелі; 

− цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при 

цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається 

трьома крапками; 

− кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

− при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми 

словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у 

викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати 

відповідні посилання на джерело. 

 

3.5. Способи складання списку використаних джерел 

Перелік джерел, які наводяться у списку використаних джерел, передбачає, 

що з великої кількості джерел вибирають найбільш значимі. Не треба 

перевантажувати список літературою, яка безпосередньо не розкриває зміст 

проблеми або є застарілою. Кількість джерел у списку не унормовується, але вона 

повинна бути достатньою для наукового дослідження. 

Загальновживаними є кілька способів розміщення джерел: алфавітний, 

тематичний та хронологічний. 

Тематичний спосіб розміщення джерел у бібліографії передбачає, що по 

кожному розділу список використаних джерел складається окремо у алфавітному 

порядку або у порядку їх використання у тексті. Такий спосіб не є 

широковживаним, оскільки створює певні незручності у пошуку тих місць у 

змісті, де застосовується посилання на це джерело. До того ж ті самі джерела у 

різних розділах кваліфікаційної  роботи магістра можуть мати різний порядковий 

номер, що також ускладнює орієнтування у її змісті. 

Хронологічний спосіб складання бібліографії, безумовно, відбиває динаміку 

дослідження наукової проблеми, оскільки всі джерела в ньому вказуються у 

порядку їх виходу у світ. Але суттєві незручності виникають тоді, коли необхідно 

розмістити у вказаному порядку джерела, які були опубліковані у один рік. У 
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даному випадку доведеться застосувати алфавітний порядок. 

В зв’язку із специфікою кваліфікаційної роботи магістра (порівняно 

невеликий її обсяг та вузькість проблематики) рекомендуємо використання 

алфавітного способу. 

Алфавітний спосіб розміщення джерел у загальному списку передбачає 

опис за алфавітом прізвищ авторів або перших слів заголовків, незалежно від 

характеру джерела та часу його видання. 

Якщо у бібліографії подається кілька праць одного автора, то у кожному 

випадку треба обов’язково вказувати його прізвище та ініціали. Алфавітний 

принцип при цьому зберігається. 

Література іноземною мовою подається окремим списком у алфавітному 

порядку (згідно латинського алфавіту) наприкінці загального списку 

використаних джерел. 

Архівні джерела вводяться у загальний список використаних джерел за 

першою буквою назви архіву. Щоправда існує і інший підхід, який 

використовується у наукових дослідженнях з проблем історії педагогіки: архівні 

джерела виносяться в окремий список, а під назвою кожного архіву подаються 

номер і назва відповідного фонду та номери і назви справ з цього фонду із 

вказівкою на архівні аркуші, текст яких використано. 

Список використаних джерел складають і оформляють відповідно до вимог 

Національного стандарту України ДСТУ 8302 : 2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання», який набув чинності з 1 липня 2016 року (табл. 3.1). 

Загальні вимоги до списку використаних джерел: 

– кожний запис позиції у списку починають з нового рядка та нумерують; 

– список укладається за абеткою – спершу кирилицею, а згодом – 

латиницею; 

– до бібліографічного списку входить уся література, на яку здобувач 

освіти посилається (цитує) при написанні кваліфікаційної  роботи магістра; 

– повинні переважати новітні видання; 
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– повинні бути подані власні публікації магістранта. 

Приклади оформлення списку використаних джерел наведено у таблиці 3.1. 

 Таблиця 3.1 

Приклади оформлення списку використаних джерел згідно ДСТУ 8302:2015 
Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

КНИГИ: 

Один автор 

Нагайчук Н. Г. Фінанси страхових компаній: навч. посіб. Київ: УБС НБУ, 2010. 

527 с. 

Два, три автори Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: навч. посіб. 

Київ: Знання, 2006. 223 с. 

Чотири автори Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія / Азаренкова Г 

М. та ін. Київ, 2011. 406 с. 

Багатотомний 

документ 

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної 

антропології: вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с. 

Словник Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; 

НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. С. 36- 

37. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Україна в цифрах. 2007: стат. зб. / Держ. ком. статистики України. Київ: 

Консультант, 2008. С. 185— 191. 

2. Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 

17 квіт. 2002 р. № 347. Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2–4. 

Статті в 

періодичних 

виданнях 

Сенченко М. Чи вміємо ми читати? // Вісн. Книжкової палати. 2012. № 3. С. 3. 

Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська [та 

ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2007. 

№ 1. С. 25-29. 

Електронні 

ресурси 

1. Про відзначення 150-річчя з дня народження видатного вченого Володимира 

Івановича Вернадського [Електронний ресурс]: проект постанови Верховної 

Ради України. Документ не було опубліковано. Доступ із інформ.-правової 

системи «ЛІГА- ЗАКОН». 

2. Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України: електрон. версія 

газ. 2012. № 14 (5392). Дата оновлення: 04.08.2012. URL: 

http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звернення: 

06.08.2012). 

3. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. 

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 

(дата звернення: 08.02.2012). 

Без автора 1. Правова основа діяльності органів державної влади / упоряд. ЛюбченкоП. М. 

Харків, 2010. 303 с 

2. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні: 

монографія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2010. 447 с. 

Патент Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 

76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 

(кн. 1). 120 с. 

Матеріали 

конференції 

1. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців на 

компетентнісній основі : зб. наук. праць IV Міжнар. наук.-практ. Інтернет-

конф., 28 лютого 2017 р. : у 2 ч. / [наук. ред. О. І. Шапран ; уклад. : Н. 

П. Онищенко, О. В. Плужник]. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.) : ФОП 

Домбровська Я. М., 2017. Ч. І. 133 с. 

2. Боднар Т. В. Договір про закупівлю: особливості укладання і забезпечення. 

http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80
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Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання 

приватних відносин: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня 

народж. В. П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 7–9. 

 

Архівний 

документ 

1. Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних 

установ Академії 14 в 1929 - 1930 рр. // Інститут рукопису Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. (Всеукраїнська Академія Наук). 

Спр. 1686. 30 арк. 

2. [Праці П. К. Грімстед] // ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк. 

або: ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк. [Праці П. К. Грімстед]. 

3. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради 

Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки 

Статуту. 14 грудня 1989 р. // ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 

64, 64 зв., 71. 

Дисертація Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. …доктора фіз.-мат. 

наук : 01.03.02. Київ, 2005. 276 с.  

 

3.6. Додатки 

В тексті кваліфікаційної роботи магістра повинні бути посилання на 

додатки,які вказують у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожен 

додаток необхідно починати з нової сторінки із заголовком «Додаток», який 

надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично тексту 

сторінки. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки (починаючи з А), за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, 

«Додаток Б». Загальна назва до елементу кваліфікаційної роботи магістра 

«ДОДАТКИ» вказується перед «Додатком А» на одній сторінці із 

відокремленням у два рядки. Таблиці, діаграми, графіки, рисунки, схеми у 

додатках повинні мати внутрішню нумерацію. Їх слід нумерувати в межах 

кожного додатку (наприклад, рисунок А.3 – третій рисунок додатку А, таблиця 

В.2 – друга таблиця додатку В). 

 

3.7. Вимоги до презентації 

Доповідь захисту кваліфікаційної роботи магістра має супроводжуватися 

демонстрацією презентації, підготовленою за матеріалами і результатами 

здійсненого педагогічного дослідження.  

Вимоги щодо структури та змісту навчального матеріалу: 

– викладати матеріал необхідно стисло, з максимальною інформативністю 
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тексту; 

– слідкувати за відсутністю нагромадження, чітким порядком у всьому; 

– ретельно структурувати інформацію; 

– використовувати короткі та змістовні заголовки, марковані та 

нумеровані списки; 

– важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) 

подавати великим та виділеним шрифтом і розташовувати у лівому верхньому 

куті екрана; 

– другорядну інформацію вміщувати внизу сторінки; 

– кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац; 

– головну ідею абзацу викладати в першому рядку абзацу; 

– використовувати табличні форми запису інформації (діаграми, схеми) 

для ілюстрації важливих фактів, щоб подати матеріал компактно і наочно; 

– графіка має органічно доповнювати текст; 

– пояснення розташовувати якнайближче до ілюстрацій, з якими вони 

мають одночасно з’являтися на екрані; 

– всю текстову інформацію ретельно перевірити на відсутність 

орфографічних, граматичних і стилістичних помилок. 

Додаткові вимоги до змісту презентації : 

– кожен слайд має відображати одну думку; 

– текст має складатися з коротких слів та простих речень; 

– рядок має містити 6-8 слів; 

– всього на слайді має бути 6-8 рядків; 

– загальна кількість слів не повинна перевищувати 50; 

– дієслова мають бути в одній часовій формі; 

– заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні 

засади слайда; 

– у заголовках мають бути і великі, і малі літери (а не тільки великі); 

– слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише 

створюють бар’єр на шляху ефективної передачі інформації; 
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– кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на 

одному слайді має бути не більше чотирьох; 

– підпис до ілюстрації розміщується під нею, а не над нею; 

– всі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі. 

 

3.8. Типові помилки, які найчастіше зустрічаються у кваліфікаційних 

роботах магістрів 

1. Абстрактне формулювання мети дослідження, що не відбиває специфіки 

об’єкта і предмета та не пов’язана з проблемою дослідження. 

2. Занадто велика кількість завдань та їх невідповідність поставленій меті 

дослідження. 

3. Дослівне повторення формулювання мети та завдань в тексті роботи. 

4. Невідповідність змісту роботи визначеним завдання та не повне 

розкриття теми. 

5. Робота є компіляцією чужих текстів, недотримання принципів 

академічної доброчесності. 

6. Недотримання державного стандарту щодо оформлення 

бібліографічного опису джерел у списку використаних джерел. 

7. Відсутність педагогічного експерименту. 

8. Неправильне оформлення ілюстративного матеріалу (таблиць, рисунків, 

діаграм, тощо). 

9. Кінцевий результат роботи не відповідає меті дослідження, висновки не 

відповідають поставленим завданням. 

10. Робота містить орфографічні та стилістичні помилки. Недоброякісний 

переклад фрагментів іншомовних літературних джерел. 

11. Стиль роботи ненауковий. 

12. Робота зброшурована до затвердження та узгодження з науковим 

керівником. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

 

4.1. Допуск до захисту кваліфікаційної роботи магістра 

До захисту кваліфікаційних робіт магістрів допускаються здобувачі, теми 

яких затверджені наказом, виконані з дотриманням нормативних вимог, що 

підтверджено підписом, керівника, відгуком керівника і витягом з протоколу 

засідання випускової кафедри про успішне проходження передзахисту (витяг з 

протоколу засідання випускової кафедри щодо результатів попереднього захисту), 

при умові, що випускники успішно виконали всі вимоги відповідних освітньо-

професійних програм та дотримувались вимог академічної доброчесності під час 

підготовки та оформлення кваліфікаційної роботи магістра.  

Допуск до захисту кваліфікаційних робіт магістрів здійснюється завідувачем 

випускової кафедри, який приймає відповідне рішення на підставі підсумків 

попереднього розгляду кафедрою виконаних робіт (в окремих випадках – 

самостійно).  

Попередній захист проводиться з метою надання магістрантам 

можливостей: 

– виголосити свою доповідь перед членами кафедри; 

– помітити можливу непереконливість своєї доповіді, виклад окремих тез 

роботи, які недостатньо пов’язані між собою логічно або містять двозначні 

тлумачення тощо; 

– уникнути зазначених помилок на захисті кваліфікаційного дослідження; 

– випробувати свої сили під час відповідей на запитання членів кафедри з 

теми кваліфікаційного дослідження; 

– перевірити своє вміння мобілізуватися, бути зібраним, долати 

хвилювання; 

– психологічно, теоретично та практично підготуватися до захисту 

кваліфікаційної роботи магістра. 

Попередній захист проводиться не пізніше як за 20 днів до остаточного 
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захисту, щоб у магістрантів був час виправити недоліки та врахувати зауваження. 

Не пізніше ніж за 15 днів до засідання ЕК кваліфікаційна робота магістра у 

зброшурованому вигляді з твердою палітуркою має бути представлена на кафедру 

педагогіки, психології та менеджменту. 

 

4.2. Підготовка відгуку науковим керівником 

Відгук наукового керівника кваліфікаційної роботи магістра пишеться 

(друкується) за довільною формою. У відгуку необхідно зазначити: 

– рівень підготовленості магістранта до виконання наукового 

дослідження; 

– уміння працювати з джерельною базою; 

– ступінь оволодіння методами дослідження; 

– уміння втілювати у практику теоретично обґрунтовані наукові ідеї; 

– уміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал; 

– здатність робити висновки; 

– відповідність кваліфікаційної роботи магістра всім вимогам щодо 

виконання таких робіт; 

– ступінь самостійності магістранта; 

– думка керівника щодо рекомендації кваліфікаційної  роботи магістра до 

захисту. 

Науковий керівник оцінює кваліфікаційну роботу магістра за 

чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Відгук повинен бути підписаний із зазначенням дати. 

Магістранта необхідно ознайомити зі змістом відгуку. Без відгуку 

наукового керівника кваліфікаційна робота магістра до захисту не допускається. 

 

4.3. Рецензування кваліфікаційної роботи магістра 

Рецензію на кваліфікаційну роботу магістра надає спеціаліст-практик 

відповідної кваліфікації. Як і відгук наукового керівника, рецензія пишеться у 

довільній формі . 
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Рецензія складається з 3-х розділів: 

– стислого аналізу позитивних сторін кваліфікаційної роботи магістра; 

– докладного аналізу недоліків і помилок; 

– висновків і оцінки роботи. 

У рецензії увага звертається на: 

– відповідність змісту робот обраній темі; 

– актуальність теми; 

– розробку апарату дослідження: вірне визначення об’єкта і предмета, 

формулювання мети та завдань дослідження; 

– адекватність вибраних методів дослідження меті та завданням роботи; 

– якість аналізу джерельної бази; 

– повноту розв’язання поставлених завдань дослідження; 

– новизну; 

– методику дослідження; 

– наявність у роботі матеріалів власних спостережень, пропозицій і 

рекомендацій; 

– достовірність результатів і обґрунтованість висновків; 

– теоретичне значення та практичну цінність роботи; 

– стиль викладу матеріалу; 

– орфографічну та стилістичну грамотність; 

– формулювання розділів, підрозділів, окремих думок. 

Рецензія повинна бути написана з дотриманням норм літературної мови. Всі 

зауваження мають бути написані чітко і розбірливо, без закреслень, вставок і 

зносок. 

Рецензент оцінює кваліфікаційну роботу магістра за чотирибальною 

системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Рецензія повинна бути підписана із зазначенням дати, засвідчена печаткою 

установи, в якій працює рецензент. 

Здобувача необхідно ознайомити зі змістом рецензії. Без зовнішньої 

рецензії кваліфікаційна робота магістра до захисту не допускається. 
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4.4. Захист кваліфікаційної роботи магістра 

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії (ЕК) в закладі вищої освіти за участю не менше ніж 

половини її складу за обов’язкової присутності голови комісії.  

Результати захисту кваліфікаційних робіт оголошуються у той самий день 

захисту після оформлення протоколів засідання ЕК.  

Рішення ЕК про оцінювання знань, виявлених при захисті кваліфікаційної 

роботи магістра, а також про присвоєння здобувачу відповідного освітнього 

ступеня та кваліфікації приймається ЕК на закритому засіданні відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у 

засіданні. При однаковій кількості голосів членів комісії голос голови комісії є 

вирішальним.  

 Здобувач вищої освіти, який при складанні випускного екзамену або при 

захисті кваліфікаційної роботи  магістра отримав незадовільну оцінку, 

відраховується з навчального закладу і йому видається академічна довідка 

встановленого зразка. У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи магістра 

визнається незадовільним, ЕК визначає можливість подання здобувачем на 

повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи зобов’язує опрацювати 

нову тему, визначену відповідною кафедрою.  

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на засідання ЕК для захисту 

кваліфікаційної роботи магістра, то в протоколі комісії зазначається, що він є 

неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання комісії.  

Здобувачі вищої освіти, які не захистили кваліфікаційну роботу магістра, 

мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи ЕК протягом 

трьох років після закінчення закладу вищої освіти.  

Здобувачі вищої освіти, які не захищали кваліфікаційну роботу магістра з 

поважної причини (документально підтвердженої) можуть захищати її у 

визначений наказом термін роботи ЕК.  

Усі засідання ЕК протоколюються. У протоколи вносяться оцінки, одержані 
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при захисті кваліфікаційної роботи магістра, записуються питання, задані 

випускникові, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній ступінь 

та кваліфікація, які надані випускнику, а також, який документ про вищу освіту 

видається випускнику, що закінчив ЗВО. Протокол підписує голова та члени ЕК, 

які брали участь у засіданні. Тривалість захисту однієї кваліфікаційної роботи 

магістра становить не більше 30 хвилин.  

  Процедура захисту передбачає: 

– доповідь магістранта за змістом роботи, яка готується заздалегідь: 

магістрант у стислій формі викладає обґрунтування вибору теми, її актуальність; 

об’єкт, предмет дослідження; мету, завдання; звертає увагу на те, що вдалося 

визначити, довести, якими методами цього досягнуто; вказує теоретичне та 

практичне значення, результати дослідження; зазначає, які труднощі виникали у 

процесі виконання кваліфікаційної роботи магістра, які положення не знайшли 

достатнього підтвердження. У виступі мають міститися також відповіді на 

основні зауваження наукового керівника, рецензента (якщо вони є). Тривалість 

доповіді магістранта 8-10 хв; 

– запитання до автора (під час захисту кваліфікаційної роботи магістра 

голова, екзаменатори та члени ЕК ставлять магістрантові запитання для 

уточнення окремих аспектів, на які він повинен дати вичерпні відповіді); 

– виступ наукового керівника або оголошення його відгуку на 

кваліфікаційну роботу магістра; 

– виступ рецензента або оголошення змісту його рецензії; 

– виступи присутніх; 

– вичерпні відповіді на всі зауваження, висловлені під час захисту 

членами ЕК та присутніми на адресу виконавця кваліфікаційної роботи магістра; 

– заключне слово магістранта; 

– рішення комісії про оцінку кваліфікаційної роботи магістра (оцінка 

обговорюється на закритому засіданні ЕК та оголошується головою ЕК на 

відкритому засіданні у присутності членів ЕК та усієї групи магістрантів). 
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4.5. Оцінювання кваліфікаційної роботи магістра 

За підсумками захисту кваліфікаційної роботи магістра виставляються 

диференційовані оцінки до залікової книжки магістранта й екзаменаційної 

відомості. 

Результати захисту кваліфікаційної роботи магістра визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» з урахуванням якості 

виконання всіх структурних частин кваліфікаційної робота магістра та рівня її 

захисту. 

Оцінка «відмінно» ставиться за умови, якщо: 

– зміст роботи відповідає вибраній темі; 

– науковий апарат дослідження належно оформлений; 

– здійснено самостійний аналіз наукової літератури; 

– сформульовано аргументовані узагальнення; 

– подано висновки; 

– виконано експериментальну частину; 

– містяться самостійні методичні розробки; 

– дотримано всіх вимог щодо оформлення роботи; 

– робота відповідає вимогам правописних стандартів до технічного й 

естетичного оформлення; 

– робота успішно пройшла апробацію на науково-практичних 

конференціях, семінарах тощо; 

– робота оцінена рецензентом на «відмінно»; 

– захист магістрантом результатів своїх досліджень аргументований; 

– магістрантом виявлено вміння вести наукову дискусію. 

Оцінка «добре» ставиться за наявності: 

– незначних недоліків у розв’язанні теоретичних і практичних завдань 

роботи та в її технічному оформленні; 

– окремих зауважень, висловлених головою, екзаменаторами, членами ЕК 

щодо кваліфікаційної роботи магістра; 

– незначних зауважень до доповіді чи відповідей на запитання під час її 
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захисту. 

Оцінка «задовільно» ставиться за: 

– суттєвих зауважень до практичної та теоретичної частин роботи; 

– зауважень до технічного та мовного оформлення роботи; 

– поверхневих відповідей магістрантів у процесі захисту. 

Оцінка «незадовільно» ставиться за умови, якщо робота: 

– не відповідає основним вимогам щодо виконання кваліфікаційних робіт; 

– свідчить про невміння магістранта самостійно захистити основні 

положення кваліфікаційного дослідження. 

 

4.6. Апробація результатів кваліфікаційної роботи магістра 

Результати кваліфікаційної роботи магістра обов’язково мають бути 

апробовані. Формами апробації є участь магістранта на наукових, науково- 

практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах, конгресах, засіданнях 

наукових гуртків, наукових шкіл з доповіддю; публікації результатів роботи 

(наукова стаття, тези). 

Наукова стаття – один з основних видів публікацій. Вона містить виклад 

проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне 

окреме питання з теми кваліфікаційної роботи магістра, фіксує науковий 

пріоритет автора, робить матеріал надбанням фахівців. 

Оптимальний обсяг наукової статті – 0,5 авторського аркуша (до 12 

сторінок друкованого на комп’ютері тексту через 1,5 інтервали, шрифт 14). 

Однак, кожне наукове фахове видання може мати свої вимоги до оформлення 

статей. 

Рукопис статті, крім основного тексту, має містити повну назву роботи, 

прізвище та ініціали автора (-ів), анотацію (на окремій сторінці), список 

використаних джерел. 

Стаття повинна мати такі структурні елементи: 

– Вступ – постановка наукової проблеми, її актуальність, зв’язок з 

найважливішими завданнями науки й економіки України, значення для розвитку 



39 

певної галузі науки або практичної діяльності (перший абзац або 5-10 рядків). 

Метою вступу є доведення до читача основних завдань, які ставив перед собою 

автор статті. Як правило, вступ має включати у себе: визначення наукової 

гіпотези; докладно пояснювати причини, за якими було почато дослідження; 

розкривати рівень актуальності даної теми. 

– Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми та на яке спирається автор; існуючі погляди на 

проблему; труднощі при розробці даного питання, виділення невирішених питань 

у межах загальної проблеми, котрим присвячена стаття (0,5-2 сторінки 

друкованого тексту через півтора інтервали). 

– Формулювання мети статті (постановка завдання) передбачає 

виголошення головної ідеї даної публікації, яка суттєво відрізняється від 

існуючих, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; введення до наукового 

обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення 

відомих раніше, але недостатньо вивчених. 

– Виклад змісту власного дослідження – основна частина статті. У ній 

висвітлюються основні положення й результати наукового дослідження, особисті 

ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, 

програма експерименту, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу, 

особистий внесок автора в досягнення й реалізацію основних висновків тощо 

(п’ять-вісім сторінок). 

– Висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст 

висновків і рекомендацій, їхнє значення для теорії й практики, суспільна 

значущість, коротко накреслюються перспективи подальших досліджень з теми 

(третина сторінки). Тут необхідно зробити короткий висновок чи підтвердилась 

гіпотеза, що була висловлена у передмові, чи ні. У цьому ж розділі робляться 

альтернативні висновки, у випадку, коли результати дослідження дозволяють 

розуміти його подвійно. 

– Бібліографічний список цитованої літератури, в якому вміщені 

бібліографічні описи тих джерел і літератури, на які є посилання у тексті статті. 
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– Анотації часто додаються до статей українською, російською та 

англійською мовами. 

Жанр наукової статті потребує дотримання певних правил: 

– у правому верхньому куті розміщуються прізвище та ініціали автора 

(ініціали ставлять перед прізвищем); за необхідності вказуються відомості, що 

доповнюють дані про автора; 

– назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (п’ять-сім слів); 

– слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті; 

– недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні 

речення; 

– не слід постійно виділяти текст цифрами 1, 2 і т.д., ті чи інші думки, 

положення; слід починати перелік елементів, позицій з нового рядка, 

відокремлюючи їх один від одного крапкою з комою; 

– у тексті прийнятним є використання різних видів переліку: спочатку, на 

початку, спершу, потім, далі, нарешті; по-перше, по-друге, по-третє; на 

першому етапі, на другому етапі тощо; 

– цитати у статті мають містити точні бібліографічні посилання; 

– усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний же її 

обсяг присвячують викладу власних думок; не слід наводити для підтвердження 

достовірності своїх висновків і рекомендацій висловлювання інших учених, 

оскільки це свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома раніше і не підлягає 

сумніву; 

– стаття має завершуватися конкретними висновками і рекомендаціями. 

Тезами (грец. thesis – положення, твердження) називають послідовно 

сформульовані основні ідеї, думки та положення наукової доповіді, повідомлення, 

статті або іншої наукової праці. 

Рекомендований обсяг тез наукової доповіді – 2-3 сторінки машинописного 

тексту через 1,5-2 інтервали. Схематично структура тез наукової доповіді має 

такий вигляд: теза – обґрунтування- доказ – аргумент – результат – перспективи. 

Можливий виклад однієї тези. 
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При підготовці тез наукової доповіді слід дотримуватися таких правил: 

– у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали; 

при необхідності вказують інші дані, які доповнюють відомості про автора 

(магістр, аспірант, викладач, місце роботи тощо); 

– назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, положення (2-5 

слів); 

– виклад суті доповіді здійснюється за такою послідовністю тез: 

актуальність проблеми; стан розробки проблеми (перелічуються вчені, які 

зверталися до розробки цієї проблеми); наявність проблемної ситуації; 

необхідність у її вивченні, вдосконаленні з огляду на сучасний стан її розробки, 

втілення; основна ідея, положення, висновки дослідження, якими методами це 

досягається; основні результати дослідження, їх значення для розвитку теорії та 

(або) практики. 

Посилання на джерела, цитати в тезах доповіді використовуються рідко. 

Допускається опускати цифровий, фактичний матеріал. Формулювання кожної 

тези починається з нового рядка. Кожна теза містить самостійну думку, що 

висловлюється в одному або кількох реченнях. Виклад суті ідеї чи положення 

здійснюється без наведення конкретних прикладів. 

Виступаючи на науковій конференції (з’їзді, симпозіумі), можна посилатися 

на опубліковані тези доповіді і спинитися на одній із основних (дискусійних) тез. 

Тези відрізняються від повного тексту оригіналу тим, що в них відсутні 

деталі, пояснення, ілюстрації. Якщо доповідь була виголошена проте з певних 

об’єктивних причин не опублікована, доповідачу має бути надано свідоцтво, акт, 

сертифікат про участь та публічне оприлюднення окремих наукових результатів 

проведеного дослідження. 

 

4.7. Поняття академічної доброчесності 

Відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту» Академічна 

доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 
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викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Закон України «Про освіту» визначає основні види порушень академічної 

доброчесності та відповідальність учасників освітнього процесу за такі 

порушення. Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону, порушеннями академічної 

доброчесності є академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво та необ’єктивне оцінювання.  

1. Академічний плагіат:  

– плагіат фрагментів письмових робіт та повних текстів;  

– плагіат ідей, даних, моделей, ілюстрацій тощо;  

– відсутність належних посилань за відсутності привласнення авторства; 

– помилки цитування.  

2. Самоплагіат:  

– дуплікація публікацій – публікація однієї і тієї самої наукової роботи 

(цілком або з несуттєвими змінами) в декількох виданнях, а також повторна 

публікація (цілком або з несуттєвими змінами) раніше оприлюднених статей, 

монографій, інших наукових робіт як нових наукових робіт; 

– дуплікація наукових результатів – публікація повністю чи частково 

одних і тих самих наукових результатів у різних статтях, монографіях, інших 

наукових працях як нових результатів, які публікуються вперше;  

– подання у звітах із виконання різних наукових проектів тих самих 

результатів як таких, що отримані при виконанні відповідного проекту;  

– повторне подання здобувачами освіти письмових робіт, які вже 

подавалися як звітність із інших дисциплін, без дозволу викладача;  

– агрегування чи доповнення даних – суміщення раніше опублікованих і 

нових даних без їх поділу з відповідними посиланнями на попередню публікацію;  

– повторний аналіз раніше опублікованих даних без посилання на 

попередню публікацію цих даних та раніше виконаного їх аналізу.  

3. Фабрикація:  

– наведення у письмових роботах здобувачів та в наукових роботах 
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вигаданих чи неперевірених даних, зокрема статистичних даних, результатів 

експериментів, розрахунків чи емпіричних досліджень, фотографій, аудіо- та 

відеоматеріалів тощо;  

– посилання на вигадані джерела інформації або навмисне посилання не 

на справжнє джерело;  

– приписування іншим особам текстів, думок чи ідей, яких вони не 

висловлювали чи не публікували.  

4. Фальсифікація:  

– необґрунтоване корегування результатів власних наукових досліджень 

чи виконання навчальних завдань (таке, що не базується на повторних чи 

додаткових дослідженнях, вимірюваннях або розрахунках, виправленні виявлених 

помилок тощо);  

– наведення у письмових роботах здобувачів та в наукових роботах 

свідомо змінених літературних даних та даних, отриманих із інших джерел; 

зокрема, статистичних даних, результатів експериментів, розрахунків чи 

емпіричних досліджень, фотографій, аудіо- та відеоматеріалів тощо без 

належного обґрунтування причин і зазначення методики їх корегування;  

– наведення неповної або викривленої інформації про апробацію 

результатів досліджень та розробок.  

5. Обман: 

– включення до співавторів наукових публікацій осіб, що не брали 

кваліфікованої участі в їх підготовці; 

– невключення до співавторів наукових публікацій осіб, що брали 

кваліфіковану участі в їх підготовці;  

– подання як результатів власної праці робіт, виконаних на замовлення 

іншими особами, або робіт, стосовно яких справжні автори надали згоду на таке 

використання;  

– здавання або представлення різними особами робіт з однаковим змістом 

як результату власної навчальної діяльності; 

– написання чужих варіантів завдань на контрольних заходах;  
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– використання системи прихованих сигналів (звукових, жестових та ін.) 

при виконанні групових контрольних заходів з однаковими варіантами;  

– несамостійне виконання завдань у випадках, коли не дозволяється 

отримання допомоги, або не зазначення інформації про отриману допомогу, 

консультації, співпрацю;  

– проходження процедур контролю знань підставними особами; 

– симуляція погіршення стану здоров’я, хвороби з метою уникнення 

контрольних заходів; 

– надання відгуків або рецензій на наукові або навчальні роботи без 

належного проведення їх експертизи.  

6. Необ’єктивне оцінювання: 

– свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання 

здобувачів освіти;  

– невчасне повідомлення здобувачів освіту про систему оцінювання 

результатів навчання;  

– застосування системи оцінювання, що не відповідає декларованим цілям 

та завданням теми, дисципліни, практики, освітньої програми тощо; 

– відсутність об’єктивних критеріїв оцінювання. 

Згідно із частиною 6 статті 42 до основних видів академічної 

відповідальності здобувачів освіти належать:  

– повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); – повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми; 

– відрахування із закладу освіти; 

– позбавлення академічної стипендії;  

– позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання. 

 Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 року №897 

«Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та 

присвоєння відповідної кваліфікації» передбачено скасування рішення ЗВО про 

присудження ступеня вищої освіти (в даному випадку ступеня магістр) у разі 
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виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності. 

З метою запобігання плагіату випускних робіт, підвищення їхньої якості, 

рівня самостійності та індивідуальності, забезпечення високого рівня їхньої 

оригінальності кваліфікаційна робота магістра повинна пройти перевірку на 

плагіат за допомогою онлайн-сервісу, який перевіряє текстові документи на 

наявність запозичених частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи 

внутрішньої бази документів користувача. Перевірка робіт на академічний плагіат 

здійснюється за допомогою Інтернет-сервісів, використання яких регламентується 

відповідними наказами та угодами Інституту, зокрема, сервісів Unicheck 

(https://unicheck.com), StrikePlagiarism (http://strikeplagiarism.com). За результатом 

перевірки документа на плагіат формується відповідний протокол. 

«Показник оригінальності роботи» – якісний показник, виражений у 

відсотках, який показує співвідношення авторського тексту до загального обсягу 

кваліфікаційної роботи магістра, яка перевіряється. 

Перевірка кваліфікаційних робіт магістрів. 

За результатами перевірки текст кваліфікаційної роботи може мати такий 

рівень оригінальності: «незадовільний», якщо показник оригінальності становить 

менше 40 % – робота відхиляється без права подальшого розгляду відповідно до 

Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

Перед перевіркою на академічний плагіат здобувач (автор кваліфікаційної 

роботи магістра) у термін до 25 календарних днів перед засіданням ЕК: 

- готує файл кваліфікаційної роботи магістра у форматі, прийнятному для 

перевірки на плагіат; 

- подає готовий файл завершеної кваліфікаційної роботи магістра 

відповідальному за перевірку на академічний плагіат своєї кафедри – науковому 

керівнику. 

Для перевірки на академічний плагіат відповідальний від кафедри – 

науковий керівник – в термін до 20 календарних днів перед засіданням ЕК: 
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- перевіряє кваліфікаційні роботи магістрів і готує висновок щодо рівня 

оригінальності роботи; 

- повідомляє здобувачів про відсоток оригінальності перевірених робіт, а 

також керівників кваліфікаційних робіт для внесення відповідної інформації у їхні 

відгуки на роботи; 

- у разі виявлення у тексті кваліфікаційної роботи магістра запозичень без 

посилань або наявності «низького» рівня оригінальності повідомляє здобувача 

щодо можливості доопрацювання кваліфікаційної роботи магістром протягом 5 

календарних днів (за умови, якщо це дозволяє графік проведення засідання ЕК) і 

необхідність проведення повторної перевірки на академічний плагіат; 

- у разі «незадовільного» рівня оригінальності повідомляє здобувача про 

недопущення роботи до захисту; 

- надає керівникам кваліфікаційних робіт розширені електронні звіти 

щодо результатів перевірки, якщо відповідні роботи не мають «допустимий» 

рівень оригінальності, або виявлені випадки застосування методів обманювання; 

- зберігає електронні звіти щодо результатів перевірки, видані Інтернет-

сервісом, в електронному архіві кафедри. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА  

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ  

 

1. Адміністративний менеджмент у системі управління суб’єктами 

господарювання.  

2. Антикризові технології в системі управління суб’єктів господарювання. 

3. Використання інструментів психологічної взаємодії в адміністративному 

менеджменті. 

4. Гендерна політика в адміністративному управлінні.  

5. Застосування соціальних та психологічних методів управління в 

адміністративному менеджменті. 

6. Інноваційні методи підвищення ефективності роботи персоналу. 

7. Інтелектуальний капітал в системі адміністративного менеджменту. 

8. Комунікативна діяльність в адміністративних органах влади. 

9. Конфліктологія в системі адміністративного менеджменту. 

10. Корпоративний імідж як ефективний засіб комунікації з здобувачами 

освіти. 

11. Менеджмент в освіті: управління у сфері безперервної ступеневої освіти. 

12. Методи організаційного планування та їх практичне застосування . 

13. Методологічні засади гуманістичного менеджменту організацій. 

14. Наукове прогнозування соціальних процесів в адміністративному 

управлінні. 

15. Організаційна культура керівництва як регулятор управлінської 

діяльності.  

16. Особливості інформаційно-комунікативного супроводу діяльності 

підприємства/організації. 

17. Особливості реалізації комунікативної стратегії. 

18. Підвищення ефективності системи мотивації персоналу.  

19. Прогнозне проектування як складова адміністративного управління.  
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20. Психологія управління в адміністративному менеджменті. 

21. Розвиток професійної компетентності персоналу. 

22. Роль інноваційного менеджменту в підвищенні ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання. 

23. Оцінка сучасних методів та принципів управління в організаціях. 

24. Удосконалення професійної діяльності адміністративного менеджера. 

25. Удосконалення системи кадрового аудиту. 

26. Управління інноваційним розвитком підприємства/організації. 

27. Управління репутацією та іміджем адміністративному менеджменті. 

28. Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання. 

29. Формування механізмів корпоративної культури та етики персоналу. 

30. Формування політики антикризового управління підприємством. 
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Додаток А 

Приклад оформлення титульної сторінки та сторінки завдань 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

SIHE «UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

BILA TSERKVA INSTITUTE OF CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION 

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту 

Department of Pedagogy, Psychology and Management 
 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА 

 

на тему Особливості реалізації комунікативної стратегії (на прикладі….) 

 

THESIS FOR THE MASTER’S DEGREE 

Features of the implementation of the communication strategy (in the application 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: здобувач 2 курсу магістратури, групи АМ-1 

спеціальності_______073 Менеджмент_____________ 

освітньої програми__Адміністративний менеджмент_ 

___________________ ПІБ _______________________ 

Керівник д.е.н., професор Грозний І.С._____________ 

Рецензент _____________________________________ 
 

 

 

 

 

Біла Церква 2021  
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Додаток Б 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту 

Рівень вищої освіти магістр 

Спеціальність 073 Менеджмент  

Освітня програма Адміністративний менеджмент 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри  

д.е.н., професор Грозний І. С.___________ 

«____» _________________20___ року 

 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА 

 

Ковальову Олександру Івановичу 

 

1. Тема роботи Особливості реалізації комунікативної стратегії (на прикладі….)    

керівник роботи д.е.н., професор Грозний Ігор Васильович 

затверджені наказом БІНПО від «___»____________20__ року №___ 

2. Строк подання здобувачем роботи «___»____________ 20__ р. 

3. Вихідні дані до роботи закони, постанови, нормативно-правові акти, наукові праці, публікації 

в актуальних періодичних виданнях та веб ресурсах, монографії вітчизняних та зарубіжних 

вчених з досліджуваних питань, власні спостереження.  

4. Перелік питань, які потрібно розробити:  

- визначити зміст поняття маркетингові комунікації та його значення для інноваційно 

орієнтованих підприємств; 

- визначити особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій; 

- надати економічно-господарську характеристику діяльності підприємства; 

- провести оцінку інноваційної діяльності бази дослідження; 

- встановити взаємозв’язки між маркетинговими комунікаціями та інноваційною 

діяльністю інноваційно орієнтованого підприємства; 

- оцінити поточний стан маркетингової комунікаційної діяльності підприємства та 

обґрунтувати доцільність її вдосконалення; 

- запропонувати шляхи вдосконалення маркетингової комунікаційної діяльності з метою 

підвищення ефективності діяльності підприємства; 

- економічно обґрунтувати доцільність реалізації запропонованих заходів. 

Кваліфікаційна робота магістра складається з вступу, основної частини, висновків, 

список використаних джерел, додатків. Основна частина містить такі структурні елементи: 3 

розділи – теоретичний, методичний, експериментальний, висновки до розділів. 
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5. Консультанти розділів роботи 

 

Розді

л 

Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання  

видав 

завдання 

прийняв 

1 Грозний І.С. професор кафедри ППта М  15.11.2021 р. 15.11.2021 р. 

2 Грозний І.С. професор кафедри ППта М  16.12.2022 р. 16.12.2022 р. 

3 Грозний І.С. професор кафедри ППта М  16. 01.2022 р. 16. 01.2022 р. 

 

6. Дата видачі завдання 15 .11. 2021 р. 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

З

№ 

Назва етапів кваліфікаційної роботи магістра 
Строк виконання 

етапів роботи 
Примітка 

1 Узгодження теми, складання змісту листопад виконано 

2 Вивчення літературних джерел  листопад виконано 

3 Збирання матеріалу на підприємстві листопад виконано 

4 Обробка матеріалу листопад виконано 

5 Виконання розділу 1 грудень виконано 

6 Виконання розділу 2 грудень виконано 

7 Виконання розділу 3 січень виконано 

8 Формулювання висновків січень виконано 

9 Оформлення роботи, одержання відгуку та 

рецензії 
лютий виконано 

10 Подання роботи на кафедру березень виконано 

 

Здобувач  _________________  О. І. Ковальов 

                                                 ( підпис ) 

 

Керівник роботи  ________________   І.С. Грозний 

                                                                        ( підпис ) 

 

Нормоконтроль пройдено 

 

Нормоконтролер  ________________     ______________________________________ 
                                                                         ( підпис )                                           (ініціали та прізвище) 
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Додаток В 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту 

 

 

В І Д Г У К 

 

Керівника на кваліфікаційну роботу магістра ___________________________ 

______________________________________________________________________

________           (прізвище, ім`я та по батькові) 

 

Тема кваліфікаційної роботи магістра ______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________ 

Загальна характеристика кваліфікаційної роботи магістра ____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Висновки, оцінка кваліфікаційної роботи магістра та пропозиції ___________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Керівник кваліфікаційної роботи магістра __________________________________ 

посада, кафедра 

                                                __________________________________________ 

прізвище, підпис, дата    
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Додаток Д 

Приклад оформлення реферату 

РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота магістра: 100 с, 10 рис, 15 табл., 8 додатків, 45 

літературних джерел. 

Об'єкт дослідження – система управління комунікаціями на (об’єкт 

дослідження). 

Предмет дослідження – теоретичні положення та прикладні аспекти 

реалізації комунікативної стратегії (об’єкт дослідження). 

Метою кваліфікаційної роботи магістра є розробка методичних підходів та 

практичних рекомендацій щодо формування та удосконалення комунікативної 

стратегії (об’єкт дослідження). 

Методи дослідження – економіко-статистичні, математичні, експертні, 

соціологічне опитування, анкетування, хронометраж робочого дня. 

Обґрунтовано новий концептуальний підхід до комунікативної діяльності як 

формуючого впливу в процесі побудови ефективних взаємовідносин. Розглянуто 

теоретичну та семантичну моделі комунікативної діяльності в контексті 

формуючого впливу, продемонстровано їх системність. Запропоновано 

розширити категоріальний апарат. Дано визначення комунікативної діяльності як 

динамічної системи, що включена в усі види діяльності суб’єктів господарювання 

і виступає засобом, що обслуговує її. Класифіковано критерії та побудовано 

технологію вимірювання ефективності комунікативної діяльності в контексті 

визначення показника рівня впливу. Побудовано модель комунікативної 

діяльності в практичному вимірі. Класифіковано методи, техніки, технології 

комунікативної діяльності та окреслено її континуум як певний інтервал часу від 

початку діяльності до кінцевого результату. Запропоновано методологію 

професійної підготовки до формуючої комунікативної діяльності. Запропоновано 

проектну форму організації комунікативної діяльності. 

Рекомендації щодо_________впроваджені в діяльність (об’єкт дослідження). 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА, ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ, 

ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНА 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ 

 

 

  



54 

ABSTRACT 

 

Qualifying work of the master: 100 pages, 10 figures, 15 tables, 8 appendices, 45 

literary sources. 

Object of research - communication management system on (object of research). 

The subject of research - theoretical provisions and applied aspects of the 

implementation of communication strategy (object of study). 

The aim of the work is to develop methodological approaches and practical 

recommendations for the formation and improvement of communication strategy 

(object of study). 

Research methods - economic and statistical, mathematical, expert, sociological 

survey, questionnaire, timing of the working day. 

A new conceptual approach to communicative activity as a formative influence in 

the process of building effective relationships is substantiated. Theoretical and semantic 

models of communicative activity in the context of formative influence are considered, 

their systematization is demonstrated. It is proposed to expand the categorical apparatus. 

The definition of communicative activity as a dynamic system that is included in all 

activities of public administration and acts as a means of serving it. Criteria are 

classified and the technology of measuring the effectiveness of communicative activity 

in the context of determining the level of impact is built. It is proved that 

communicative activity in public administration should be used as a practical type of 

general activity, as a component of the process of relations between state power and 

society. The model of communicative activity in practical dimension is constructed. 

Methods, techniques, technologies of communicative activity are classified and its 

continuum is outlined as a certain time interval from the beginning of activity to the 

final result. The methodology of professional training for formative communicative 

activity is offered. The project form of the organization of communicative activity is 

offered. 

Recommendations for _________ have been implemented (object of study). 

MANAGEMENT ACTIVITY OF THE MANAGER, MANAGEMENT 

PROCESS, INFORMATION, INFORMATION SUPPORT, INFORMATION 

MANAGEMENT SYSTEM, MANAGEMENT MANAGEMENT  
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Додаток Е 

Приклад оформлення змісту 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

1.1. Поняття інноваційних комунікацій у менеджменті та їх роль в умовах 

розвитку інформаційного суспільства 

1.2. Переваги, проблеми і перспективи комунікаційного забезпечення 

1.3. Вплив інноваційних комунікацій на ефективність функціонування 

суб’єктів господарювання 

Висновки по розділу 1 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ (ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ) 

2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства 

2.3. Особливості внутрішніх і зовнішніх комунікацій на підприємстві 

Висновки по розділу 2 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

(ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ) 

3.1. Заходи по вдосконаленню організаційних і міжособових 

комунікацій на підприємстві 

3.2 Розробка програми впровадження інноваційних комунікаційних 

технологій у діяльність підприємства 

3.3. Прогнозований вплив запропонованих заходів на ефективність 

діяльності підприємства 

Висновки по розділу 3 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ  
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Додаток Ж 

 

Приклад оформлення переліку умовних позначень 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ЕCТS (ЄКТС) (European Credit Transfer and Accumulation System) – 

(Європейська кредитно-трансферна система); 

EQAF (European quality assurance forum) – Європейський форум з оцінки 

якості; 

ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education ) – 

Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти; 

ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area) – Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої 

освіти в європейському просторі вищої освіти; 

EUA (European University Association) – Європейська Асоціація 

Університетів; 

ISO (ІСО) (International Organization for Standardization) – Міжнародна 

організація зі стандартизації; 

KEN (Komisja Edukacji Narodowej) – Національна освітня комісія; 

PDCA («Plan – Do – Check – Act») – цикл організаційного управління (цикл 

Демінга-Шухарта – Плануй – Виконуй – Перевіряй – Дій); 

TQM (Total Quality Management) – загальне управління якістю; 

ЄПВО – Європейський простір вищої освіти; 

ЗВО – заклад вищої освіти; 

ПК – персональний комп’ютер; 

ПКА – Польська Комісія Акредитаційна; 

СУЯ – система управління якістю. 
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