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ВСТУП 

Державна атестація – це процес установлення відповідності якості вищої 

освіти, рівня набутих загальних і фахових компетентностей здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 

“Менеджмент” зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління 

та адміністрування”.  
Державна атестація здійснюється за допомогою засобів контролю ступеня 

досягнення кінцевої мети освітньої програми здобувачів вищої освіти з 

дотриманням дидактичних принципів формування і реалізації системи засобів 

державної діагностики. 

Державна атестація здійснюється на підставі оцінки якості засвоєння 

освітньої програми, рівня професійних знань, умінь та навичок, ступеня 

сформованості загальних та фахових компетентностей, передбачених освітньо-

професійною програмою “Менеджмент” для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі 

знань 07 “Управління та адміністрування”.  

У процесі діагностування застосовується захист випускної кваліфікаційної 

роботи – кваліфікаційної роботи, який дає змогу виявити рівень засвоєння 

теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за 

обраною спеціальністю. Державна атестація здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Менеджмент” здійснюється 

екзаменаційною комісією (ЕК) вищого навчального закладу з цього фаху, голова 

якої затверджується Центральною спілкою споживчих товариств України. 

Методичні вказівки розроблені відповідно до освітньо-професійної 

програми “Менеджмент” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 073“Менеджмент” і мають на меті надання допомоги 

студентам у виконанні кваліфікаційної роботи та її захисту. 
Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення робіт розроблені 

відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. 

Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", чинного від 

1.01.1996 р., і міжнародного стандарту ISO 5966:1982. Для бібліографічного 

опису джерел використані діючі стандарти з бібліотечної та видавничої справи: 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання", ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання". 
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РОЗДІЛ 1 

ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ “МАГІСТР” 

 

1.1.  Загальні вимоги до кваліфікаційних робіт 

Виконання кваліфікаційної роботи є завершальною стадією навчання 

студентів в Університеті, головна мета якого – оволодіння методологією 

творчого вирішення сучасних проблем наукового та прикладного характеру на 

основі здобутих знань, професійних вмінь та навичок відповідно до вимог 

стандартів вищої освіти.  

Основні завдання кваліфікаційної роботи: 

− систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, здобутих 

у процесі навчання за освітньо-професійною програмою, та їх практичне 

використання під час вирішенні конкретних інженерних, наукових, економіко-

соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності; 

− розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою 

досліджень та експериментування, фізичного або математичного моделювання, 

використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, 

які передбачені завданням на виконання кваліфікаційної роботи; 

− визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам 

освітньо-професійної програми, його готовності та спроможності до самостійної 

роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, 

техніки та культури. 

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми магістра у процесі 

виконання кваліфікаційної роботи студент повинен набути таких 

компетентностей: 

 загальних: 

- аналіз та синтез: здатність аналізувати та структурувати проблему 

підприємства та приймати оптимальні управлінські рішення на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів з діяльності малої та середньої організації; 

- гнучкість мислення: вміння нестандартно мислити, застосовувати знання 

з менеджменту в широкому діапазоні практичної роботи та в повсякденному 

житті; 

- робота в команді: здатність виконувати роботу в команді, зокрема 

здатність взаємодії із колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені 

терміни; 

- комунікативна здатність: здатність встановлювати ділові відносини з 

керівниками партнерських компаній на основі визнання зон спільних інтересів 

та формування ділової довіри; аргументовано проводити переговори із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та 

відповідної ділової мови, зокрема іноземної; 

- навички популяризації: здатність спілкуватисяззі неспеціалістами, вести 

розмову, бути красномовним, виразно, переконливо доносити свої ідеї, 

акцентувати на конкурентних перевагах власного бізнесу, переконливо 

рекламувати свої бізнес-проекти; 

- соціальні та етичні зобов’язання: дотримання моральних принципів в 
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управлінні організацією та взаємодії з партнерами, усвідомлення соціальної та 

екологічної відповідальності бізнесу; 

 спеціальних (фахових): 

- глибокі знання та розуміння: здатність діагностувати організаційну 

систему, робити правильні висновки щодо інтерпретації ринкової ситуації і 

підприємницького середовища функціонування організації з погляду 

економічних законів та сучасних наукових методів; володіння правовими 

основами організації та управління підприємствами малого та середнього 

бізнесу різних організаційно-правових форм; 

- навички оцінювання: здатність оцінювати конкретну підприємницьку 

ситуацію з ведення бізнесу, використовуючи відповідні інструменти для аналізу 

бізнес-середовища із подальшим економічним обґрунтуванням та розробкою 

шляхів поліпшення ситуацій; 

- математичні та обчислювальні навички: здатність застосовувати 

математичні й економічні методи та моделі в управлінні організацією з 

урахуванням її специфіки та обмежень; здатність використовувати відповідне 

програмне забезпечення для проведення економічних досліджень, володіти 

інформаційними та комп’ютерними основами створення та проведення 

презентацій; 

- культура економіки: здатність пояснювати широкий діапазон підприєм-

ницьких процесів та проблем, які відбуваються на підприємствах та на 

глобальних ринках; 

- професійна ерудиція: здатність генерувати бізнес-ідеї для різних 

організацій, трансформувати їх у практичні дії, що приносить соціально-

економічний та комерційний результат; здатність формувати сприятливий 

організаційний мікроклімат, використовуючи знання з психології тощо; 

- вирішення проблем: здатність оперативно приймати і реалізовувати 

нестандартні бізнес-рішення, вирішувати широке коло проблем на основі 

системних методів; 

- експериментальні навички: здатність проводити самостійні економічні 

експерименти, адекватно описувати, аналізувати, критично оцінювати та 

застосовувати отримані результати. 

Науковий рівень роботи повинен відповідати освітньо-професійній 

програмі й свідчити про вміння автора самостійно вести науковий пошук, 

визначати професійні завдання та знаходити оптимальні методи і прийоми їх 

вирішення.  

Реальна кваліфікаційна робота повинна мати хоча б одній із таких 

умов: 

− тема роботи пов’язана з конкретною науково-дослідною роботою 

кафедри або виконана на замовлення та в інтересах зовнішніх організацій 

(установ, підприємств, НДІ та ін.), підтвердженням чого є наявність відповідно 

оформленого завдання на кваліфікаційну роботу; 

− результати дослідження доведені до стану, що дозволяє 

використовувати їх для впровадження в науку, техніку, технології, сучасне 

виробництво галузей економіки. Підтвердженням цього є наявність акта про 

впровадження результатів, підписаного членами повноважної комісії і 
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завіреного печаткою підприємства (організації, НДІ тощо).  

Кваліфікаційна робота повинна носити логічний, доказовий, 

аргументований характер і відповідати таким вимогам: 

− містити поглиблений всебічний теоретичний аналіз досліджуваної 

проблеми; 

− містити науково обґрунтований аналіз діяльності та функціонування 

досліджуваного підприємства; 

− містити самостійно виконані розрахунки та графічні матеріали; 

− мати належне оформлення; 

− мати всі необхідні супроводжувальні до захисту документи: відгук 

наукового керівника, рецензію опонента, рецензію керівника підприємства, за 

матеріалами якого виконувалася робота, і акт про впровадження обґрунтованих 

рекомендацій у практику досліджуваного підприємства; 

− мати наукову апробацію результатів дослідження у формі наукової 

публікації (стаття у фаховому науковому збірнику або тези доповідей на 

наукових, науково-практичних конференціях); 

− пройти через систему запобігання та виявлення академічного плагіату. 

Для керівництва кваліфікаційними роботами призначаються викладачі 

випускової кафедри. 

За рішенням кафедри або на прохання керівника кваліфікаційної роботи 

можуть призначатися консультанти студента з питань:  

− специфічних – виробничих, технічних, наукових; 

− які належать до компетенції кафедр фундаментальних чи професійно-

орієнтованих дисциплін; 

− техніко-економічного проектування прийнятих рішень та розрахунків 

економічного ефекту; 

− екології, безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Кваліфікаційна робота виконується за матеріалами закладів, підприємств, 

організацій з урахуванням законодавчих і нормативних актів, чинних стандартів, 

санітарних норм і правил за тематикою, яка має відображення у професійних 

завданнях освітньо-професійної програми “Менеджмент”  здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” галузі 

знань 07 “Управління та адміністрування”. 

Зміст кваліфікаційної роботи визначається її темою. Рекомендований 

обсяг кваліфікаційної роботи – 100-120 сторінок (у т. ч. обсяг таких складових, 

як вступ та висновки – до 4 – 5 сторінок). До цього обсягу не входить список 

використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10 %.  

 

1.2. Обов’язки наукових керівників, консультантів і рецензентів 

кваліфікаційних робіт та студентів 

Науковий керівник кваліфікаційної роботи: 

− розробляє теми кваліфікаційних робіт (ДР), подає їх до затвердження 

на засідання кафедри, а після оприлюднення тематики дає студентам необхідні 

пояснення за запропонованими темами; 

− готує та видає студенту завдання на кваліфікаційну роботу і надає 

рекомендації щодо опрацювання необхідної літератури, нормативних і 
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довідкових матеріалів, наукових видань тощо за темою ДР; 

− здійснює загальне керівництво ДР і несе відповідальність за наявність 

у роботі помилок системного характеру; 

− разом зі студентом надає завідувачу випускової кафедри підготовлену 

і перевірену ним та консультантами роботу для допуску його до захисту. 

− після завершення роботи готує відгук (додаток И), у якому 

зазначається: 

 актуальність досліджуваної теми; 

 коротка характеристика основних рішень, наукових і практичних 

досягнень студента; 

 зауваження щодо наявних у роботі недоліків; 

 характеристика рівня загальної підготовки студента, вміння 

самостійно мислити, творчо вирішувати поставлені завдання; 

 інформація про своєчасність та регулярність роботи студента над 

кваліфікаційною роботою; 

 відповідність кваліфікаційної роботи вимогам щодо змісту та 

оформлення. 

Відгук складається в одному примірнику.  

Консультант кваліфікаційної роботи: 

− надає консультації студенту в межах своєї компетенції; 

− інформує керівника роботи про стан виконання розділу; 

− своєчасно перевіряє розділ і в разі відсутності зауважень підписує 

титульний аркуш та відповідний графічний (ілюстративний) матеріал. 

Рецензент кваліфікаційної роботи: 

− отримує від студента роботу для рецензування; 

− готує рецензію друкованому вигляді із зазначенням (додаток К): 

 актуальності теми; 

 відповідності кваліфікаційної роботи затвердженій темі та завданню; 

 реальності кваліфікаційної роботи (її виконання на замовлення 

підприємств, організацій, за науковою тематикою кафедри тощо); 

 глибини техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень; 

 ступеня використання сучасних досягнень науки, техніки, 

виробництва, інноваційних технологій; 

 оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів; 

 правильності проведених розрахунків і технологічних рішень; 

 наявності та повноти експериментального підтвердження прийнятих 

рішень; 

 якості виконання кваліфікаційної роботи та її недоліків; 

 можливості впровадження результатів ДР; 

 попередньої оцінки ДР, на яку вона може претендувати на захисті перед 

ЕК. 

На бланку рецензії ставиться печатка організації, співробітником якої є 

рецензент, яка засвідчує його підпис. 

Негативна оцінка роботи, яка може бути висловлена в рецензії, не є 

підставою для недопущення її до захисту перед ЕК. 

 



 

9 

 
 

Студент має право: 

− вибирати тему кваліфікаційної роботи з-поміж запропонованих 

випусковою кафедрою або запропонувати власну тему з необхідним 

обґрунтуванням доцільності її розробки й можливості виконання; 

− працювати над кваліфікаційною роботою у спеціальній аудиторії; 

− користуватися лабораторною та інформаційною базою кафедри, 

приладами, вимірювальною технікою тощо для проведення експериментів, 

математичного моделювання або наукових досліджень за темою кваліфікаційної 

роботи; 

− отримувати консультації наукового керівника та консультантів роботи. 

Студент зобов’язаний: 

− своєчасно вибрати тему кваліфікаційної роботи та отримати конкретні 

завдання від наукового керівника на підбір та опрацювання матеріалів, 

необхідних для написання кваліфікаційної роботи під час проходження 

практичної підготовки; 

− під час практичної підготовки, крім виконання її програми, 

ознайомитися з практичним вирішенням питань, із організації та управління 

виробництвом (підприємством, фірмою тощо), охорони праці, екології, безпеки 

життєдіяльності, техніко-економічними і спеціальними питаннями за темою 

кваліфікаційної роботи; 

− отримати у наукового керівника ДР завдання на кваліфікаційну роботу, 

з’ясувати зміст, особливості та вимоги до виконання її окремих завдань; 

− регулярно інформувати наукового керівника про стан виконання 

роботи відповідно до календарного плану, надавати на його вимогу необхідні 

матеріали для перевірки; 

− самостійно виконувати дослідження за темою роботи; 

− відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, 

розрахунків, якість оформлення аналітичного матеріалу, їх відповідність 

методичним рекомендаціям (вказівкам) з організації та виконання 

кваліфікаційної роботи, чинним нормативним документам та державним 

стандартам; 

− дотримуватися календарного плану-графіка виконання ДР, своєчасно й 

адекватно реагувати на зауваження та рекомендації наукового керівника і 

консультантів ДР; 

− у встановлений термін подати ДР для перевірки науковому керівнику 

та консультантам і після усунення їх зауважень повернути науковому керівнику 

для отримання його відгуку; 

− належно оформити титульний аркуш кваліфікаційної роботи, а також 

отримати від завідувача випускової кафедри допуск до захисту; 

− особисто подати ДР, допущену до захисту, рецензенту; на його вимогу 

надати необхідні пояснення з питань, які розроблялися в ДР; 

− ознайомитися зі змістом відгуку керівника і рецензії та підготувати (у 

разі необхідності) аргументовані відповіді на їх зауваження при захисті ДР перед 

ЕК. Вносити будь-які зміни або виправлення в ДР після отримання відгуку 

наукового керівника та рецензії забороняється; 

− у визначений строк подати кваліфікаційну роботу для перевірки на 
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плагіат (не пізніше, ніж за місяць до початку роботи екзаменаційної комісії); 

− у визначений строк подати кваліфікаційну роботу до ЕК (не пізніше, як 

за 3 дні до початку роботи екзаменаційної комісії); 

− своєчасно прибути на захист ДР або попередити завідувача випускової 

кафедри та голову ЕК (через секретаря ЕК) про неможливість присутності на 

захисті із зазначенням причини цього та наступним наданням документів, які 

засвідчують поважність причини. 

У разі відсутності таких документів у ЕК може бути прийнято рішення 

про неатестацію студента як такого, що не з’явився на захист ДР без поважних 

причин, з подальшим відрахуванням його з Університету. Якщо студент не мав 

змоги заздалегідь попередити про неможливість своєї присутності на захисті, але 

в період роботи ЕК надав необхідні виправдовувальні документи, ЕК може 

перенести дату захисту. 

 

РОЗДІЛ 2 

ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕБІГ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

2.1. Вибір та затвердження теми кваліфікаційної роботи 
Виконання кваліфікаційної роботи розпочинається з вибору об’єкта 

дослідження відповідно до рекомендованої тематики і завершується її захистом 

на засіданні ЕК.  

Тематика кваліфікаційних робіт, з одного боку, повинна будуватись на 

освітньо-професійній програмі “Менеджмент” для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми зі 

спеціальності 073 “Менеджмент”, а з іншого – враховувати специфіку їх 

майбутньої роботи в різних галузях економіки. Разом з тим, визначаючи 

тематичну спрямованість цих робіт, обов’язково повинна враховуватися і 

специфіка наукових досліджень окремих кафедр, які беруть участь у підготовці 

цих фахівців.  

Виконання студентом кваліфікаційної роботи здійснюється згідно з 

індивідуальним завданням, яким визначено основні етапи виконання роботи. 

Винятково важливе значення для успішного виконання кваліфікаційної 

роботи має вибір її теми. Для полегшення вибору теми кваліфікаційної роботи 

студент повинен ознайомитись зі специфікою діяльності обраного об’єкта 

дослідження (бази практики), наявними науковими роботами, періодичними 

виданнями, статистичними матеріалами, проконсультуватись із викладачами 

випускової кафедри, передбачуваним науковим керівником, спеціалістами-

практиками. 

Обираючи тему, необхідно врахувати її актуальність для підприємства 

(організації), можливість одержання під час проходження практики відповідних 

матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень 

тощо. 

Теми кваліфікаційних робіт повинні бути актуальними, відповідати 

сучасному рівню науки, техніки та технологій, спрямовані на вирішення 

регіональних і національних потреб та проблем розвитку національної 

економіки. Назва теми має бути короткою, чітко та конкретно відображати мету 
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й основний зміст роботи й однаковою в наказі ректора про закріплення тем і 

керівників за студентами, завданні на кваліфікаційну роботу, на титульному 

аркуші, документах ЕК та додатку. Необхідно уникати початку формулювання 

назви теми кваліфікаційної роботи зі слів “Розробка…”, “Проектування…”, 

“Шляхи удосконалення…”, "Напрями підвищення…". Назва не повинна містити 

також будь-яких кількісних даних. У назві, яка зазначається в бланку завдання, 

наказі про закріплення теми, протоколі ЕК, заліковій книжці студента та в 

додатку не дозволяється використовувати скорочення (абревіатури), крім 

загальноприйнятих. 

Вибір теми кваліфікаційної роботи здійснюється за заявою студента на 

ім’я завідувача випускової кафедри (додаток А), узгоджується з науковим 

керівником роботи та подається у деканат факультету (секретаріат інституту) для 

затвердження.  

Тематика кваліфікаційних робіт розробляється випусковою кафедрою 

згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фахівців та затверджується її 

рішенням до початку навчання студентів за магістерською програмою. Вона 

щорічно переглядається та оновлюється. Здобувач обирає із запропонованого 

переліку ту тему, яка найбільшою мірою відповідає його знанням в обраній сфері 

діяльності та його майбутнім науковим інтересам. Водночас варто зауважити, що 

здобувач може і має право самостійно запропонувати свою тему кваліфікаційної 

роботи, але у цьому випадку він повинен обґрунтувати доцільність та довести її 

актуальність і перспективність. 

Тема кваліфікаційної роботи може бути продовженням і поглибленням 

досліджень, виконаних у курсових роботах чи індивідуальних завданнях, а також 

з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.  

Виконання кваліфікаційної роботи на абстрактну тему без використання та 

аналізу матеріалів, що характеризують діяльність конкретного підприємства, не 

допускається. 

 

2.2. Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт 

1. Формування інвестиційних ресурсів підприємства. 

2. Управління реальними інвестиціями організації. 

3. Управління інвестиційними ризиками. 

4. Ефективність прийняття управлінських рішень в інвестиційному 

менеджменті. 

5. Формування програми інвестиційної діяльності підприємства. 

6. Аналіз впливу активних та пасивних чинників на реалізацію змін в 

організації. 

7. Управління змінами у стратегічному розвитку організації. 

8. Реструктуризація організації з позицій індивідуальних та групових змін. 

9. Оптимізація моделі організаційних перетворень на підприємстві. 

10. Ефективність проведення реінжинірингу на підприємстві. 

11. Формування та розвиток організації як соціальної єдності. 

12. Соціально-психологічні аспекти діяльності менеджера організації. 

13. Структура та психологічні компоненти ефективного управління 

організацією. 
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14. Система управління потребами особистості у процесі мотивування 

працівників підприємства. 

15. Управління якістю як метод організаційної зміни. 

16. Єдність та взаємообумовленість конкурентоспроможності 

підприємства та якості товарів. 

17. Проблеми управління якістю в сучасних умовах господарювання та їх 

вирішення. 

18. Система менеджменту якості як сукупність організаційної структури, 

методів, процесів і ресурсів. 

19. Система управління якістю на підприємстві та її ефективність. 

20. Формування стратегії і тактики управління якістю (продукції, товарів, 

послуг) організації. 

21. Аналіз і удосконалення методів та підходів до управління якістю на 

підприємстві. 

22. Оцінювання складових забезпечення якості товарів на підприємстві. 

23. Інформаційно-комунікаційне забезпечення менеджменту організації та 

шляхи його покращення. 

24. Формування механізму підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

25. Система управління конкурентоспроможністю підприємства та її 

ефективність. 

26. Дослідження синергії інвестиційного процесу в межах інноваційного 

середовища. 

27. Інноваційний потенціал як умова інвестиційної активності суб’єкта 

господарювання. 

28. Фінансове забезпечення діяльності організації та його удосконалення. 

29. Управління процесом впровадження нововведень в організації. 

30. Стратегія менеджменту підприємства та шляхи її удосконалення. 

31. Єдність та синергетичний зв’язок культури організації та культури 

менеджменту. 

32. Управління ресурсним потенціалом підприємства та його ефективність. 

33. Управлінський контроль у менеджменті підприємства. 

34. Система методів управління підприємством та її вдосконалення. 

35. Імідж підприємства як фактор його конкурентоспроможності. 

36. Організаційна структура менеджменту підприємства та її ефективність. 

37. Реалізація системного підходу в управлінні організацією. 

38. Соціальна відповідальність та етика сучасного підприємництва. 

39. Формування системи мотивації праці у менеджменті підприємства. 

40. Оцінювання персоналу в менеджменті  підприємства. 

41. Мотивація розвитку підприємництва і нововведень на ринку товарів та 

послуг. 

42. Управління системою оплати праці на підприємстві. 

43. Організація праці в менеджменті підприємства. 

44. Організація праці менеджера та шляхи її раціоналізації. 

45. Стимулювання праці в системі менеджменту підприємства. 

46. Процес прийняття та реалізації управлінських рішень на підприємстві. 
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47. Система методів менеджменту в управлінні підприємством та її 

удосконалення. 

48. Управління формуванням організаційної культури підприємства. 

49. Управління комерційною діяльністю підприємства. 

50. Кадрове забезпечення підприємства і шляхи його поліпшення. 

51. Процес управління підприємством  та шляхи його удосконалення. 

52. Результативність та ефективність менеджменту організації та шляхи їх 

підвищення. 

53. Удосконалення організаційної структури управління підприємством. 

54. Управління соціальним розвитком персоналу організації. 

55. Формування кадрової політики і стратегії організації. 

56. Управління конкурентоспроможністю підприємства та шляхи її 

підвищення. 

57. Управління процесом організаційних змін на підприємстві. 

58. Інноваційні процеси в організації та управління ними. 

59. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства. 

60. Управління стратегічним потенціалом підприємства. 

61. Оптимізація діяльності організації засобами креативного менеджменту. 

62. Інтелектуальний капітал в системі ефективності менеджменту 

організації. 

63. Креативні прийоми прийняття управлінських рішень. 

64. Мотиваційні чинники соціалізації особистості в системі менеджменту 

організації. 

65. Креативні управлінські підходи до розвитку персоналу організації. 

 

2.3. Структура та зміст кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота складається з таких структурних елементів: 

1) титульного аркуша (додаток Б); 

2) завдання на кваліфікаційну роботу (додаток В); 

3) переліку скорочень та умовних позначень (при необхідності); 

4) анотацій українською та англійською мовами (додаток Г); 

5) змісту (додаток Д); 

6) вступу; 

7) основної частини; 

8) висновків; 

9) списку використаних джерел; 

10) додатків. 

Титульний аркуш є першою сторінкою кваліфікаційної роботи і 

оформлюється відповідно до вимог, установлених вищим навчальним закладом. 

Завдання на кваліфікаційну роботу складається студентом разом із 

науковим керівником, науковим консультантом, підписується ними і 

затверджується завідувачем випускової кафедри після того, як було видано наказ 

ректора Університету про затвердження теми кваліфікаційної роботи і наукового 

керівника. 

Анотації до кваліфікаційної роботи складаються українською та 

англійською мовами (300 – 500 знаків) з переліком ключових слів (3 – 5 слів або 
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словосполучень). 

Перелік умовних позначень та скорочень – це окремий список 

специфічних термінів, скорочень, символів, позначень, які використовуються в 

роботі. Перелік потрібно друкувати у дві колонки: у лівій за абеткою наводяться 

скорочення, а у правій – їх детальне розшифрування. Якщо в кваліфікаційній 

роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються 

менше трьох разів, перелік не складають, їхнє розшифрування наводять у тексті 

після першого згадування. 

Зміст кваліфікаційної роботи відображається в плані, розробленому за 

допомогою наукового керівника. 

Зміст (план) розміщують безпосередньо після переліку умовних 

скорочень, починаючи з нової сторінки. Зміст вміщує: вступ; послідовно 

перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони 

мають заголовки); висновки; список використаних джерел; додатки. Навпроти 

кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують на початок 

викладення матеріалу. 

У вступі розкривається сутність і стан наукової проблеми (завдання) та її 

значущість, підстави й вихідні дані для розробки теми, обґрунтування 

необхідності проведення дослідження. Тут подають загальну характеристику 

кваліфікаційної роботи у такій послідовності: 

1) актуальність теми – на основі критичного аналізу відомих шляхів 

вирішення проблеми чітко й аргументовано обґрунтовують актуальність і 

доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва; 

2) мета і завдання дослідження – формулюють мету роботи і завдання, 

котрі необхідно вирішити для її досягнення. Не варто формулювати мету як 

“Дослідження..”, “Вивчення..”, “Аналіз..”, тому що ці слова вказують на засіб 

досягнення, а не на неї саму. Мета роботи, як правило, тісно переплітається з 

назвою кваліфікаційної роботи. Мета дослідження – це очікуваний кінцевий 

результат; вона визначає стратегію і тактику дослідження, загальну його 

спрямованість і логіку. Приклади формулювання мети дослідження: 

− обґрунтування теоретико-методичних положень і розробка науково-

практичних рекомендацій щодо стратегічного розвитку підприємства; 

− розробка теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо 

вдосконалення управління персоналом організації; 

− узагальнення теоретичних положень та розробка практичних 

рекомендацій щодо процесів операційного управління корпорацією. 

Для досягнення мети формулюється послідовність відносно самостійних 

завдань, кожне з яких стосується конкретного аспекту наукової теми і 

підпорядковане меті. Зазвичай завдання відповідають плану кваліфікаційної 

роботи та даються переліком: проаналізувати…, розробити…, узагальнити…, 

виявити…, обґрунтувати…, довести…, показати…, описати…, встановити…, 

вияснити…, визначити… тощо; 

3) об’єкт і предмет дослідження – залежно від мети вибираються об’єкт 

і предмет дослідження.  

Об’єкт дослідження – це те, що породжує проблемну ситуацію і на що 

спрямовується процес пізнання.  
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Предметом дослідження є найбільш значущі властивості об’єкта, окремі 

його аспекти, сегменти чи взаємозв’язки, які підлягають вивченню; 

4) методи дослідження – подають перелік використаних методів 

дослідження (опис, вимірювання, порівняння, експеримент, спостереження, 

моделювання, аналогія, аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, 

пояснення, мислений експеримент, сходження від абстрактного до конкретного, 

аксіоматичний, системно-структурний тощо). Перераховувати їх треба 

відповідно до змісту роботи, коротко зазначаючи, що саме досліджувалось тим 

чи іншим методом; 

5) елементи наукової новизни – коротко викладаються положення 

(рішення), запропоновані автором особисто, що розширюють або доповнюють 

відомі теоретичні чи практичні положення, вносять у них нові елементи 

(удосконалено…) та/або конкретизують, уточнюють відомі положення, 

поширюють відомий метод на новий клас об’єктів або явищ (набуло подальшого 

розвитку…); 

6) практичне значення отриманих результатів – висвітлюють результати 

практичного застосування отриманих результатів або рекомендацій щодо їх 

використання. Необхідно коротко повідомити про впровадження результатів 

досліджень, назвавши організації, в яких здійснена реалізація, форми реалізації і 

реквізити відповідних документів. Впровадження потрібно оформити актом або 

довідкою; 

7) апробація результатів роботи та публікації – зазначається, на яких 

науково-практичних заходах (конференції, круглі столи, засідання наукових 

гуртків) обговорювалися результати кваліфікаційної роботи; де, скільки і яким 

обсягом вийшли друком наукові публікації; 

8) структура кваліфікаційної роботи – наводиться перелік структурних 

розділів роботи; загальний обсяг роботи, у тому числі обсяг основного змісту 

(без реферату, списку використаних джерел і додатків); кількість таблиць, 

рисунків і додатків; кількість найменувань у списку використаних джерел.  

Основну частину роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи та 

підрозділи.  

Кваліфікаційна робота повинна вміщувати три розділи, а кожен розділ – 

3 – 4 підрозділи. Обсяг кожного підрозділу повинен містити 8 – 10 сторінок 

друкованого тексту.  

У першому розділі, який є теоретико-методологічним розділом, потрібно 

викласти науково-теоретичні та методологічні  питання досліджуваної теми, 

аналіз нормативно-правової бази. 

У цьому розділі розглядаються теоретичні та методологічні аспекти 

досліджуваної проблеми, аналітичний огляд літературних джерел з предмета 

наукового дослідження, критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх 

наукова класифікація, обґрунтовуються основні фактори впливу на стан і 

розвиток досліджуваного об’єкта тощо. Теоретичне обґрунтування, суть, 

значення, класифікаційні характеристики, історія та тенденції розвитку предмета 

дослідження, методологічні підходи повинні мати елементи полемічності, 

розкривати свою позицію щодо предмета дослідження, який створює 

передумови для проведення у наступному розділі власних прикладних 
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досліджень. 

Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ 

та процесів у забезпеченні високої ефективності діяльності господарюючого 

суб’єкта, містити аналіз існуючого досвіду у відповідній сфері.  

Обов’язковою вимогою підготовки першого розділу є його логічний 

взаємозв’язок із наступними розділами, тобто теоретичні положення першого 

розділу повинні бути покладені в основу другого та третього розділів. 

Основні вимоги до теоретичного розділу такі: 

1) теоретичний розділ повинен бути написаним на базі багатьох 

опрацьованих джерел, не бути переказом лише одного джерела; 

2) відображення сучасного стану предмета дослідження є обов’язковим; 

3) огляд повинен містити аналіз літературних джерел, зіставлення точок 

зору різних авторів та власної точки зору студента; 

4) викладати теоретичний матеріал, необхідно робити посилання на 

джерела: якщо посилаються на усю роботу, у квадратних дужках потрібно 

вказати номер джерела з переліку посилань (наприклад, [14], де 14 − порядковий 

номер джерела у списку літератури), а за умови наведення цитат або графічного 

матеріалу посилання складається не лише з номера у бібліографічному списку, 

але й з номера сторінки джерела, на якій вказані ці цитати чи інший матеріал, 

наприклад: [14, с. 183].  

Теоретична частина (розділ) приблизно становить 30 % усього обсягу 

роботи. Оптимальною структурою першого розділу є його поділ на пропорційні 

за обсягом змістовні підрозділи (в більшості випадків 3 підрозділи по 8-10 

сторінок друкованого тексту).  

У другому розділі, який має дослідницько-аналітичний характер, 

подається характеристика об’єкта дослідження відповідно до теми дослідження 

за останні 3–5 років. 

У цьому розділі здобувач вищої освіти повинен максимально проявити 

набуті в процесі навчання компетенції, здійснивши ґрунтовні дослідження 

фактичного стану в царині досліджуваної проблеми з використанням матеріалів, 

отриманих у ході передкваліфікаційної практики. Цей розділ повинен містити 

дослідження організаційно-економічного механізму об’єкта, бути максимально 

насиченим фактологічною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), яка 

відображає як результати діяльності об’єкта дослідження за останні 3-5 років, так 

і характеризує середовище його діяльності, зміни та розвиток. Зміст і структура 

цього розділу визначається темою і спрямована на виявлення напрямів 

вдосконалення досліджуваної проблеми.  

Потрібно, використовуючи фактичний матеріал і зібрану інформацію, 

проаналізувати та розкрити зміст питань на прикладі конкретного підприємства, 

установи, організації. 

Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і 

систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє 

проводити кваліфікований аналіз, обґрунтовувати пропозиції у наступному 

розділі. Текст кваліфікаційної роботи варто підкріпити реальними документами 

підприємств, установ та організацій, що наводять у додатках. 

Виклад теоретичних аспектів у другому розділі не дозволяється. Розділ 
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повинен бути насиченим розрахунками та аналітикою, наведеною засобами 

графічного матеріалу, який би відображав відповідні результати проведених 

студентом досліджень.  

Аналітичну частину потрібно ілюструвати таблицями, графічними 

матеріалами, схемами, діаграмами,  які відображають розвиток відповідного 

напряму, економічної політики, результати діяльності досліджуваного об’єкта як 

мінімум за останні три роки.  

У цьому розділі повинні міститися оцінювальні характеристики предмета 

дослідження, негативні риси, недоліки, проблеми в діяльності об’єкта 

дослідження (якщо такі наявні), які є однією з базових підстав для написання 

останнього, третього розділу.  

Третій розділ є  проектно-рекомендаційним. Він присвячений розробці 

пропозицій, які сприяють удосконаленню та підвищенню ефективності предмета 

дослідження. 

У цьому розділі на основі результатів аналізу, проведеного в другому 

розділі, необхідно обґрунтовувати власні пропозиції та рекомендації автора 

кваліфікаційної роботи. У цій частині роботи на основі розглянутих теоретичних 

положень та методичного інструментарію першого розділу і висновків другого 

розділу студенти повинні самостійно оцінити ефективність управлінської 

діяльності, виявити їх наслідки та здійснити розробку конкретних рекомендацій 

щодо удосконалення предмета дослідження. 

Отже, третій розділ містить власні пропозиції автора щодо вирішення 

проблемних питань у обраній для дослідження сфері. Він повинен містити 

обґрунтовані практичні пропозиції, спрямовані на досягнення мети, поставленої 

у вступі. Рекомендації (пропозиції) повинні мати конкретний, практичний 

характер і бути повністю підтверджені результатами виконаної роботи. 

Рекомендації та можливості їх впровадження у практику повинні бути 

підтверджені висновком організації, підприємства та ін., за матеріалами яких 

виконувалась робота. 

Третій розділ містить декілька взаємопов’язаних підрозділів, в яких 

поступово надано конкретні науково обґрунтовані пропозиції, проекти 

інноваційного характеру щодо вдосконалення управління та підвищення 

ефективності діяльності підприємств, установ, організацій. У цьому розділі 

розкривають також зміст і результати власних досліджень, подаються конкретні 

методики і моделі. 

Всі пропозиції та рекомендації повинні бути обґрунтованими, а основні з 

них – підкріплені розрахунками економічного, соціального чи іншого виду 

результату, який прогнозується отримати на підприємстві − об’єкті дослідження 

при їх впровадженні.  

У висновках містяться підсумки проведеного дослідження, основні 

наукові та практичні результати, рекомендації щодо їх науково-практичного 

використання. Висновки формулюються відповідно до поставлених завдань. 

Для формулювання чітких висновків та ґрунтовних пропозицій 

рекомендується апробація основних положень дослідження на наукових 

конференціях, семінарах, публікація у наукових виданнях. 

Кожний висновок нумерується та викладається у вигляді коротких тез 
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чітко, зрозуміло, змістовно. Кількість висновків залежить від переліку питань, 

які викладені у роботі.  

Рекомендації (пропозиції) повинні мати конкретний, практичний характер 

і бути повністю підтверджені результатами виконаної роботи. Рекомендації та 

можливості їх впровадження у практику повинні бути підтверджені висновком 

організації, підприємства та ін., за матеріалами яких виконувалась робота. 

Власні пропозиції щодо вирішення проблемних питань відповідного 

об’єкта дослідження повинні корелюватися з висновками. 

До списку використаних джерел потрібно вміщувати джерела, на які у 

тексті є посилання. Список складається із нормативних актів, нормативних 

документів, вітчизняної та зарубіжної наукової та спеціальної літератури, 

фахових видань, електронних ресурсів. Не рекомендується зазначати в списку 

навчальну і навчально-методичну літературу.  

У списку рекомендованих джерел повинні бути публікації здобувача, 

наукового керівника, консультанта та інших викладачів Університету, які 

займаються проблемою дослідження.  

Вимоги до оформлення списку використаних джерел наведені в ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 

справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання” (додаток Е). 

У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, витяги із 

нормативних актів і документів, звіти, окремі інструкції, положення, правила, 

результати досліджень, громіздкі таблиці, рисунки тощо. 

 

2.4. Контроль за перебігом підготовки кваліфікаційної роботи 

Підготовка кваліфікаційної роботи – починаючи від творчого задуму до 

остаточного оформлення – здійснюється студентом самостійно, але під 

контролем наукового керівника і випускової кафедри. У процесі підготовки 

роботи студент знаходиться в постійному контакті з керівником, який спрямовує 

його працю, а також контролює перебіг підготовки роботи, починаючи зі збору і 

накопичення студентом фактичного матеріалу за темою роботи під час 

проходження практики. 

Після одержання зовнішньої рецензії студент у терміни, встановлені 

календарним планом, подає роботу науковому керівникові на рецензування і 

підпис. У разі недотримання студентом термінів, встановлених календарним 

графіком виконання кваліфікаційної роботи, невиконання студентом 

індивідуального завдання на ДР, завідувач кафедри на підставі доповідної 

записки наукового керівника має право звернутися до ректора Університету з 

поданням про недопущення кваліфікаційної роботи до захисту в ЕК. 

Науковий керівник готує власний письмовий відгук з оцінкою якості 

виконання кваліфікаційної роботи та характеристикою студента у процесі її 

написання. Робота, підписана автором, разом з письмовою рецензією організації-

об’єкта дослідження та відгуком наукового керівника подається на випускову 

кафедру для проходження попереднього захисту. Граничний термін подання 

роботи студентом та графік попереднього захисту встановлюється випусковою 

кафедрою. 
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Попередній захист проводиться за участі кафедральної комісії, яка 

призначається завідувачем кафедри. 

Якщо ДР відповідає встановленим вимогам, і студент успішно пройшов 

процедуру попереднього захисту, завідувач кафедри допускає роботу до захисту. 

Якщо робота має недоліки, що унеможливлюють допуск до захисту, це питання 

розглядається на засіданні кафедри, як правило, у присутності студента та 

наукового керівника. 

До захисту в ЕК допускаються кваліфікаційні роботи за таких умов: 

1) тема затверджена наказом ректора Університету; 

2) структура, зміст та якість викладення матеріалу й оформлення 

відповідають вимогам методичних вказівок, що підтверджено підписами 

наукового керівника та консультантів роботи, а також наявністю відгуку 

керівника ДР; 

3) результати дослідження оприлюднено у формі опублікованої наукової 

статті у фаховому виданні за профілем дослідження або участі у двох науково-

практичних конференціях, що підтверджено опублікованими тезами доповідей. 

Загальними підставами для недопущення студента до захисту 

кваліфікаційної роботи є: 
- систематичне відхилення від календарного графіка виконання 

кваліфікаційної роботи; 

- невиконання індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу; 

- невідповідність роботи вимогам, встановленим цими методичними 

вказівками; 

- відсутність у роботі самостійного дослідження студента; 

- наявність плагіату, який перевищує гранично допустимі норми. 

Кваліфікаційна робота, яка допущена до захисту, перед її поданням в 

екзаменаційну комісію повинна бути належним чином укомплектована та 

прошита в палітурку. ПОСЛІДОВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ У 

РОБОТІ ТАКА: 

– титульна сторінка; 

– завдання на кваліфікаційну роботу; 

– перелік скорочень та умовних позначень (за необхідності); 

– анотації українською та англійською мовами; 

– зміст; 

– вступ; 

– основна частина кваліфікаційної роботи; 

– висновки; 

– список використаних джерел; 

– додатки. 

 

 

У КОНВЕРТ, що прикріпляється на зворотній стороні обкладинки 

кваліфікаційної роботи, вкладають: 

–  подання голові екзаменаційної комісії за підписами декана факультету, 

наукового керівника та завідувача кафедри; 

–  відгук наукового керівника; 
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–  рецензію посадової особи підприємства, за матеріалами якого 

виконувалася робота; 

–  довідку (акт) про впровадження результатів дослідження (додаток З); 

–  копії наукових публікацій (титульна сторінка наукового збірника; 

сторінка змісту, де зазначена публікація студента; сторінки з публікацією). 

 

РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИКА ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Методика викладу матеріалу кваліфікаційної роботи повинна передбачати 

обґрунтування теоретичної бази обраної проблеми, огляд літературних джерел, 

нових розробок, опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела, 

іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-

методичної літератури (в тому числі іноземної) розкриваються підходи різних 

авторів до вирішення проблеми, показується, в чому полягає подібність, а в чому 

– відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему, 

подається оцінка чинних законів, постанов, указів та інших офіційно-

розпорядчих документів, нормативної і довідкової бази за досліджуваною 

проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються 

необхідність, доцільність окремих документів. 

Матеріал кваліфікаційної роботи повинен викладатися в логічній 

послідовності. Думки і пропозиції слід формулювати чітко і зрозуміло. Варто 

уникати надмірної описовості, зайвої інформації, не пов’язаної з темою 

дослідження, необґрунтованих тверджень і висловів, повторів думок. Висновки 

і пропозиції мають бути конкретними, аргументованими і базуватися на аналізі 

законодавства, наукових джерел та практики господарювання організації. 

Кожний розділ залежно від обсягу й характеру матеріалу, що викладається, 

може складатися із декількох підрозділів. 

Теоретичне обґрунтування (перший розділ), суть, значення, класифікаційні 

характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні 

підходи повинні мати певні елементи наукової новизни, полемічності, 

ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження.  

Усі аналітичні розрахунки (другий розділ), таблиці, графіки, діаграми 

мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити 

сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх 

особливості, тенденції та створити базу для виявлення невикористаних резервів. 

Динаміку основних показників відслідковують за попередні 3 – 5 років, для 

оцінювання впливу різних факторів, виявлення резервів – за плановими і 

фактичними даними за звітний рік чи фактичними даними за попередній рік. 

Аналіз проблеми повинен здійснюватися з урахуванням чинників позитивної та 

негативної дій. Якщо можливо, текст потрібно підтверджувати реальними 

документами (що наводяться у додатках), які обов’язково супроводжують 

стислим коментарем. 

Матеріали для написання кваліфікаційної роботи: 

1. Статут. 

2. Штатний розпис. 
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3. Баланс (форма № 1). 

4. Звіт про фінансові результати (форма № 2). 

5. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3). 

6. Звіт про власний капітал (форма № 4). 

7. Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма 

№ 1-опт). 

8. Звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ). 

9. Звіт про основні показники діяльності підприємства (форма № 1- 

підприємництво). 

10.  Звіт з праці (форма № 1-ПВ). 

11.  Звіт про товарооборот (форма № 1-торг). 

12.  Склад та структура основних фондів (засобів) та матеріально-технічної 

бази. 

13. Програми розвитку підприємства і т.д.  

14.  Сертифікати на продукцію, ліцензії та інші дозволи. 

15.  Колективний договір, посадові інструкції і т.д. 

16.  План соціального розвитку. 

17.  Бізнес-плани. 

Отож, джерелами інформації мають бути планові й фактичні показники 

господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, 

розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших 

методів збирання первинної інформації. 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 студент під час виконання кваліфікаційної роботи 

повинен використати певні комп’ютерні програми. 

У третьому розділі дослідження повинні бути виявлені можливі шляхи 

удосконалення діяльності досліджуваного підприємства у напрямі 

удосконалення організаційних, функціональних і технологічних процесів чи 

технічних параметрів. 

Детальні пропозиції з удосконалення діяльності підприємства мають 

відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, 

пов’язана з висновками і зроблена на основі аналізу, який проведено, 

відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Запропоновані 

удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне 

обґрунтування. 

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної 

теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності й 

практичної втіленості. У розрахунках для обґрунтування пропозицій є доцільним 

використання ПК. 

Вони є завершальною частиною кваліфікаційної роботи. В них послідовно 

викладаються найважливіші теоретичні та практичні результати дослідження. 

Висновки повинні бути чіткими, мати конкретний і адресний характер, повністю 

підтверджуватися результатами дослідження та давати повне уявлення щодо 

його змісту, значення, обґрунтованості та ефективності. Висновки мають бути 
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написані тезово та відображати основні теоретичні підходи, відповідати 

проведеному аналізу і запропонованим напрямам вирішення проблеми 

дослідження. 

 

РОЗДІЛ 4 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

4.1. Загальні вимоги 

Оформлення кваліфікаційної роботи здійснюється згідно з ДСТУ 3008-95 

“Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. 

Кваліфікаційна робота має бути надрукована на комп’ютері на одному боці 

аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Можна також додати таблиці та 

ілюстрації на аркушах формату А3. Вищезазначений обсяг розрахований для 

комп’ютерів з використанням текстового редактора MS WORD, гарнітури Times 

New Roman, кегеля 14, міжрядкового інтервалу – 1,5. Щільність тексту повинна 

бути однаковою. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: зліва 

– 30 мм, справа – 15 мм, зверху і знизу – 20 мм. 

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами 

жирним накресленням симетрично до тексту. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацу жирним накресленням тексту. Крапку в кінці заголовка не 

ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 

крапкою. 

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої) з абзацу і 

набирають в розрядку, впідбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого 

впідбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) та текстом 

повинна дорівнювати 2 інтервали. 

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних 

літературних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу 

сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації за 

загальними правилами. 

 

4.2. Нумерація  

Сторінки, розділи, підрозділи, пункти, підпункти, малюнки, таблиці, 

формули нумеруються арабськими цифрами, без знака “№”. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який входить до загальної 

нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться. 

Також номер сторінки не ставиться на поданні голові ЕК, завданні, відгуку, 

рецензії, акті про впровадження, рефераті, але всі вони вносять в загальну 

нумерацію. Починаючи зі змісту, номер сторінки проставляється у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 
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Такі структурні частини роботи, як “Зміст”, “Перелік умовних позначень”, 

“Вступ”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, “Додатки”, не мають 

порядкового номера. Усі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини 

роботи, нумеруються звичайно. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не 

можна друкувати “1. ВСТУП”, або “Розділ 6. ВИСНОВКИ”. Номер розділу 

ставиться після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапка не ставиться. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставиться крапка. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 

“2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводиться 

заголовок підрозділу. 

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставиться крапка. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку 

наводиться заголовок пункту. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як 

і пункти. 

Рисунки (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно 

подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній 

сторінці. Ілюстрації й таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, 

входять до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, 

розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку й 

розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. 

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими 

ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер 

ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи розміщують послідовно під 

ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за 

загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках), 

у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщують напис “Таблиця” курсивним накресленням із зазначенням її номера. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця 

першого розділу). Назва таблиці пишеться з нового рядка, жирним накресленням 

тексту, вирівнювання – по центру. 

Якщо таблиця переноситься на другу сторінку, її тематичний заголовок не 

повторюють, а пишуть слова з вирівнюванням справа: “Продовження табл.”, і 

вказують її номер, наприклад: “Продовження табл. 1.2”. 

Формули в роботі нумерують у межах розділу. Номер формули 

складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими 

ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні 

відповідної формули в круглих дужках. Наприклад: (3.1) – перша формула 

третього розділу. 
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4.3. Рисунки 

Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Назви 

ілюстрації розміщують після їхніх номерів. Якщо необхідно, ілюстрації 

доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). Підпис під 

ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи: 

−  найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом 

“Рис.”; 

−  порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака “№”; 

−  тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислішою 

характеристикою зображеного. 

Основними видами ілюстративного матеріалу є: креслення, технічний 

рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік. Приклади оформлення рисунків і 

таблиць представлено у додатку З. 

 

4.4. Таблиці  

Цифровий матеріал, як правило, повинен подаватися у вигляді таблиць 

(додаток З). Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. Слово “Таблиця” і назву пишуть з великої 

літери. Назву не підкреслюють. 

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути стислим. Варто 

уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру 

зазначати в тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків 

слова, що повторюються. 

Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Слова, що повторюються, 

об’єднують у рубрики; слова, загальні для всіх назв боковика, виносять у 

заголовок таблиці. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки з 

маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо 

вони є самостійними. Висота рядків – не менше 8 мм. Горизонтальних рядків, як 

правило, не нумерують. Кегель шрифту в таблиці – 12 пт. 

Таблицю після першого згадування про неї в тексті розміщують таким 

чином, щоб її можна було читати або не перевертаючи роботу переплетеного 

блоку, або повертаючи її за годинниковою стрілкою. 

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на другу сторінку. 

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну 

частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо текст, який повторюється в 

графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками; якщо з 

двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “те ж 

саме”, а при наступному повторенні – лапками. Ставити лапки замість цифр, 

марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються не варто. 

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому 

ставиться прочерк. 

 

4.5. Формули 

Довгі та громіздкі формули розміщують в окремих рядках. Це стосується 
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також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька невеликих 

однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а 

не одну під одною. Невеликі та нескладні формули, що не мають самостійного 

значення, вписують в середині тексту. 

Експлікацію – розшифрування символів і числових коефіцієнтів – 

розташовують безпосередньо під формулою у такій послідовності, як вони 

наведені у формулі. Пояснення кожного символу і числового коефіцієнта 

подають з нового рядка. Слово “де”, з якого починається експлікація, пишуть 

після формули з нового рядка без абзацного відступу. Після нього двокрапка не 

ставиться і одразу йде перший символ і його розшифрування. Значення кожного 

символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. 

Нумерувати потрібно лише ті формули, на які є посилання у тексті, інші 

нумерувати не рекомендується. Порядкові номери позначають арабськими 

цифрами у круглих дужках і ставлять у правий край сторінки. Номер, який не 

вміщується в рядку з формулою, переносять у наступний рядок. Якщо формула 

займає два або більше рядків, її номер проставляють рівні останнього рядка. 

Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски 

формули. 

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер 

формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, 

між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша 

на рівні відповідної формули в круглих дужках. Наприклад, перша формула 

третього розділу позначається таким чином: 

U = f (x, p)  ext (max  або min),   x є M,                      (2.1) 

де U – критерії оптимальності;  

     x = (x1, x2…, xn) – керовані змінні; 

     p = (p1, p2,…, pn) – параметри; 

    M – задані межі (область) зміни керованих змінних. 

Написання формул рекомендується виконувати за допомогою 

стандартного редактора формул Microsoft Office Word.  

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і 

нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. 

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його потрібно перенести після знака 

рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). 

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні 

дані, нумеруються послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на 

одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, 

наприклад:  

Примітки: 

1. Дані статистичних збірників. 

2. Оприлюднені фінансові звіти. 

3. Самостійні дослідження автора. 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” 

ставлять крапку. 

 

4.6. Посилання на використані джерела 
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Під час написання кваліфікаційної роботи необхідно давати посилання на 

джерела, матеріали або окремі дані, ідеї та висновки, на основі яких вирішується 

проблема, вивченню якої присвячена робота. Такі посилання дають змогу 

відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування 

документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати 

його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися потрібно на останні видання 

публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, 

коли в них є матеріал, який не вміщено до останнього видання. Цитування 

повинно бути повним без довільного скорочення авторського тексту і без 

перекручувань думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування 

допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома 

крапками після пропуску. Посилання в тексті роботи на джерела потрібно 

позначати порядковим номером за переліком списку використаних джерел, 

виділеним двома квадратними дужками, наприклад: “у працях [1-7]”; “у працях 

[1; 7; 23]”. Використані джерела нумеруються арабськими цифрами без знака 

“№”. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке 

дано посилання в роботі, наприклад, “... у монографії [7, с. 48]”. 

Посилання на ілюстрації в межах роботи здійснюється порядковим 

номером ілюстрації, наприклад “рис. 1.2”. Посилання на формули вказують 

порядковим номером формули в дужках, наприклад: “у формулі (2.1)”. На всі 

таблиці в кваліфікаційній роботі повинні бути посилання в тексті, при цьому 

слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “у табл. 1.2”. У 

повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово 

“дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3”; “див. рис. 2.1”. 

 

4.7. Особливості складання списку використаних джерел 

Список використаних джерел – це елемент бібліографічного апарату, який 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим 

твором або виписують з каталогів і бібліотечних показників повністю, без 

пропусків будь-яких елементів, скорочення назв тощо. 

Найчастіше список літератури будується у порядку появи посилань у 

тексті або за алфавітним принципом. Відомості про джерела, вміщені до списку, 

необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим 

наведенням назв праць.  

Список використаних джерел складають відповідно до вимог чинних 

нормативних документів (ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація, 

скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та 

правила”, ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання” і вимог ДАК України).  

Бібліографічний опис самостійних видань (книг, наукових монографій, 

брошур, довідкових видань, збірників документів, збірників статей, збірників 
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статистичних матеріалів та ін.) супроводжується такою інформацією: прізвище 

та ініціали авторів; повна назва друкованого видання; місце видання (іноді 

дозволяється  вказувати лише першу букву назви таких міст: Київ – К., Москва 

– М., Харків – X.); назва видавництва; рік видання; кількісна характеристика 

(загальний обсяг). 

Якщо відомості про автора відсутні (наприклад, у збірнику документів чи 

статей), то бібліографічний опис подається за назвою. Відомості про осіб, які 

брали участь у виданні книги (редактор, укладач, перекладач та ін.), подаються 

з додатковими відомостями про назву. Якщо авторів декілька, то вказуються 

прізвища та ініціали лише трьох з них (через кому, в алфавітному порядку), а 

після цього – “та ін.” (в російськомовному виданні, відповідно, – “и др.”).  

Якщо до списку використаних джерел входить стаття чи інша публікація 

(замітка, повідомлення, документ тощо) з періодичного видання чи збірника, то 

вказуються її перша й остання сторінки (через тире). Назва статті 

відокремлюється від назви збірника чи періодичного видання двома нахиленими 

управо рисками. При бібліографічному описі збірника видавництво не 

вказується, а при описі періодичного видання, крім автора статті, назви статті та 

назви газети чи журналу, подаються рік видання, номер (чи випуск) видання і 

сторінки, де розміщено матеріал. При описі газети після року видання вказується 

ще й дата видання, а номер видання береться в дужки.  

Вимоги щодо бібліографічного опису іншомовних видань в цілому такі ж 

самі, як і до вітчизняних видань. 

 

4.8. Вимоги до оформлення додатків 

Додатки подають в кінці роботи, вони оформляють як продовження 

кваліфікаційної роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини 

(книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Якщо додатки 

оформляють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен 

починатися з нової сторінки. Нумерація сторінок, де розміщені додатки, 

ставиться тільки на першому з них, яка зазначається у змісті роботи. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 

першої великої симетрично відносно тексту сторінки.  

Додатки потрібно позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Ґ Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, “Додаток А”, “Додаток 

Б” тощо. Якщо в роботі всього один додаток, то він позначається як “Додаток 

А”. При оформленні додатків окремою книгою на титульному аркуші під назвою 

кваліфікаційної роботи друкують великими літерами слово “ДОДАТКИ”. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним 

номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий 

розділ додатка А; В.3.1 – підрозділ 3.1 додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий рисунок першого 

розділу додатка Д; формула (А. 1). 
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РОЗДІЛ 5 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

РОБІТ 
 

Оцінювання рівня якості підготовки здобувача вищої освіти другого 

(магістерського) рівня здійснюють члени екзаменаційної комісії на основі 

встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання з 

використанням форм і методів діагностики.  

Об'єктом оцінювання є сукупність знань, умінь і навичок, набутих 

компетентностей, відтворених у процесі виконання і захисту кваліфікаційної 

роботи. 

Оцінювання рівня якості вищої освіти здійснюється членами 

екзаменаційної комісії на основі принципів: об'єктивності, індивідуальності, 

комплексності, етичності, диференційованого та компетентнісного підходу з 

урахуванням критеріїв оцінювання набутих загальних і фахових 

компетентностей. 

Кваліфікаційна робота як інструмент оцінювання має продемонструвати 

вміння: 

− працювати з інформаційними джерелами (законодавчими і 

нормативними документами, спеціальною науковою літературою, у т. ч. 

виданою іноземними мовами, матеріалами Інтернету, даними статистичної та 

фінансової звітності); 

− подавати матеріал логічно та аргументовано; 

− використовувати статистичні та математичні методи аналізу 

досліджуваної проблеми; 

− застосовувати сучасні наукові методи для проведення емпіричних 

досліджень; 

− використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і 

обґрунтування рекомендацій щодо предмета дослідження; 

− узагальнювати результати та формулювати висновки щодо проведених 

досліджень. 

Критеріями оцінювання кваліфікаційної роботи є: 

− чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного пункту плану і 

теми роботи загалом; 

− науковість стилю викладення; 

− відсутність орфографічних і синтаксичних помилок; 

− правильність оформлення роботи відповідно до вимог державних 

стандартів (за умови відхилень від встановлених вимог робота може бути 

недопущена до захисту). 

Кваліфікаційна робота з ознаками плагіату рішенням екзаменаційної 

комісії знімається з розгляду, виставляється незадовільна оцінка. 

Оцінюючи кваліфікаційну роботу, комісія враховує елементи наукової 

новизни, якість наукового дослідження, практичну значущість, відповідність 

оформлення  встановленим вимогам, вміння захистити сформульовані 

положення та висновки на засіданні ЕК. 

Рівень якості підготовки магістра визначається за 100-бальною і 
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національною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”), 

критерії яких подано в табл. 1. 

Рішення щодо підсумкової оцінки приймається більшістю голосів членів 

ЕК за результатами публічного захисту з урахуванням відгуку наукового 

керівника та рецензії зовнішнього рецензента. За результатами успішного 

захисту кваліфікаційної роботи екзаменаційна комісія приймає рішення щодо 

присвоєння кваліфікації “магістр” і про видачу здобувачу диплома державного 

зразка. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи 

За шкалою 

ВНЗ, бали 

За 

національною 

шкалою 

Коментар 

90 – 100 Відмінно 

Побудова доповіді грамотна, логічна, чітка та динамічна. 

Студент проявив фундаментальні знання загальнотеоре-

тичних, загальноекономічних, професійно-орієнтованих і 

спеціальних дисциплін; вміння відбирати, систематизувати й 

обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; 

вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції з 

удосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; 

вміння визначати й використовувати причинно-наслідкові 

зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі. 

Студент кваліфіковано відповів на всі запитання членів ЕК. 

Робота містить глибокий самостійний аналіз досліджуваної 

теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення 

діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлена і 

має всі необхідні супровідні документи. 

82 – 89 

Добре 

Побудова доповіді грамотна, логічна, чітка та динамічна. 

Студент проявив фундаментальні знання загальнотеоре-

тичних, загальноекономічних, професійно-орієнтованих і 

спеціальних дисциплін на рівні, вищому за середній; вміння 

відбирати, систематизувати та обробляти інформацію 

відповідно до цілей дослідження; вміння розробляти наукові 

висновки і конкретні пропозиції з удосконалення управління 

реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й 

використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та 

явищ у прикладній галузі. 

Студент кваліфіковано відповів на всі запитання членів ЕК, 

але допустив низку несуттєвих помилок. 

Робота містить глибокий самостійний аналіз досліджуваної 

теми; студент вносить реальні пропозиції з удосконалення 

діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлена, має 

всі необхідні супровідні документи. 

74 – 81 

Побудова доповіді грамотна, логічна, але були допущені деякі 

неточності. Під час доповіді студент проявив фундаментальні 

знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, 

професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін на 
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середньому рівні; вміння відбирати, систематизувати та 

обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; 

вміння розробляти наукові висновки й конкретні пропозиції з 

удосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом; 

вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові 

зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі. 

Студент відповів на всі запитання членів ЕК, але допустив 

низку помітних помилок. 

Робота містить самостійний аналіз досліджуваної теми; 

студент вносить реальні пропозиції з удосконалення 

діяльності на досліджуваному об'єкті; належно оформлена, має 

всі необхідні супровідні документи. 

64 – 73 

Задовільно 

Побудова доповіді грамотна, логічна, але були допущені 

значні неточності. У ході доповіді студент проявив знання 

загально теоретичних, загально економічних, професійно-

орієнтованих і спеціальних дисциплін в обсязі, необхідному 

для подальшої майбутньої професійної діяльності; вміння 

розробляти конкретні пропозиції з удосконалення управління 

реальним досліджуваним об'єктом; вміння визначати й 

використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та 

явищ у прикладній галузі. 

Студент відповів на всі запитання членів ЕК, але допустив 

значну кількість помилок або недоліків у відповідях, 

принципові з яких може усунути самостійно. 

Робота належно оформлена, має всі необхідні супровідні 

документи. 

60 – 63 

Під час доповіді студент проявив знання загальнотеоретичних, 

загальноекономічних, професійно-орієнтованих і спеціальних 

дисциплін в обсязі, достатньому для подальшої майбутньої 

професійної діяльності; вміння розробляти конкретні 

пропозиції з удосконалення управління реальним 

досліджуваним об'єктом; вміння визначати й використовувати 

причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній 

галузі. 

Студент відповів на всі запитання членів ЕК, але допустив 

помилки у відповідях на запитання та при виконанні завдань 

кваліфікаційної роботи, які може усунути лише під 

керівництвом та за допомогою викладача. 

Робота оформлена з деякими недоліками і має всі необхідні 

супровідні документи. 

35 – 59 

Незадовільно 

Студент виявив значні прогалини в знанні основного 

навчального матеріалу дисциплін, передбачених навчальним 

планом спеціальності; допускав принципові помилки під час 

відповідей на захисті, в тексті кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота не відповідає вимогам оформлення, 

структурно-логічній схемі побудови, не був підготовлений або 

підготовлений неналежним чином наочний матеріал. 

0 – 34 
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РОЗДІЛ 6 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

6.1. Підготовка матеріалів до виступу на засіданні ЕК 

Під час підготовки до виступу на засіданні ЕК необхідно написати тези 

доповіді та оформити демонстраційний матеріал. 

У тезах доповіді розкривається сутність, теоретичне та практичне значення 

результатів роботи. У структурному аспекті доповідь краще представити у 

вигляді трьох частин, кожна з яких уособлює самостійний смисловий блок, хоч 

загалом вони є логічно взаємопов’язаними і представляють результати єдиного 

дослідження. Час доповіді – 7 – 10 хвилин. 

Перша частина відповідає тим смисловим аспектам, стосовно яких 

формулюється актуальність теми, мета, завдання, об’єкт та предмет 

дослідження, елементи наукової новизни, практичне значення, апробація 

результатів дослідження. Ця частина будується за текстом вступу. 

У другій частині, найбільшій за обсягом, подається зміст розділів 

кваліфікаційної роботи. Особлива увага приділяється підсумковим результатам 

дослідження підприємства, за матеріалами якого виконувалася робота. 

Наводяться також критичні зіставлення й оцінки. 

Закінчується доповідь заключною частиною, яка будується за текстом 

висновку. Тут доцільно перелічити загальні висновки з тексту та зібрати воєдино 

основні рекомендації. 

Доцільно підготувати письмові відповіді на зауваження наукового 

керівника та рецензента. Відповіді повинні бути короткими, чіткими та добре 

аргументованими. 

Доповідь має бути проілюстрована демонстраційним матеріалом, який 

може включає комп'ютерну презентацію, виконану за допомогою програми 

підготовки презентацій PowerPoint, та роздатковий матеріал. 

Структуру та дизайн комп'ютерної презентації необхідно узгодити з 

консультантом із використання сучасних інформаційних технологій та науковим 

керівником. 

У презентації необхідно навести: тему кваліфікаційної роботи, прізвище, 

ініціали автора та наукового керівника; мету, завдання, об'єкт та предмет 

дослідження; елементи наукової новизни; практичне значення; графіки, схеми та 

таблиці, які мають смислове навантаження в роботі та дають змогу наочно 

ілюструвати зміст доповіді; висновки та пропозиції за темою дослідження. 

Роздатковий матеріал може повторювати структуру та зміст комп'ютерної 

презентації або бути доповнений додатковою інформацією по темі дослідження. 

Дозволяється виконувати роздатковий матеріал як у кольоровому, так і в чорно-

білому варіанті. 

Роздатковий матеріал на паперових носіях подається членам 

екзаменаційної комісії під час захисту у папках-швидкозшивачах (не менше 4 

примірників). 
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6.2. Процедура захисту кваліфікаційної роботи 

Захист кваліфікаційних робіт проводиться публічно перед екзаменаційною 

комісією. Склад комісії та графік захисту затверджується ректором ЛТЕУ.  

Тривалість захисту одного студента не повинен перевищувати 20 хвилин. 

Протокол захисту такий: 

– секретар ЕК оголошує про захист кваліфікаційної роботи, вказуючи її 

назву, прізвище, ім'я і по батькові автора та наукового керівника, а також 

доповідає про наявність документів, поданих в екзаменаційну комісію; 

– студент виголошує доповідь (7 – 10 хвилин); мова доповіді повинна бути 

виразною, що залежить від її темпу, гучності та інтонації;  

– відповіді студента на запитання членів ЕК та присутніх на захисті інших 

осіб; відповіді мають бути стислі, чіткі та кваліфіковані; 

– секретар ЕК зачитує відгук наукового керівника та рецензію рецензента, 

із зазначенням зауважень та загальної оцінки останнього; 

– відповіді студента на зауваження та його заключне слово. 

Під час захисту ведеться протокол засідання ЕК. Окремо відзначається 

думка членів ЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання 

пропозицій автора. 

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників 

якості кваліфікаційної роботи, а саме: 

– актуальність обраної теми та чіткість формулювання мети і завдання 

дослідження; 

– структура і логіка побудови плану роботи, його відповідність 

поставленим цілям і завданням; 

– якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми, огляду 

літературних джерел, наявність наукової полеміки; 

– системність і глибина аналізу аналітичних матеріалів практики, наявність 

і переконливість узагальнень і висновків з аналізу; 

– спрямованість роботи на розроблення реальних практичних 

рекомендацій, їх актуальність та обґрунтованість; 

– ступінь самостійності проведення дослідження; 

– якість оформлення кваліфікаційної роботи; 

– уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати 

дослідження, здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, 

погляди; 

– загальний рівень підготовки студента; 

– володіння культурою презентації, наявність і якість демонстраційного 

матеріалу; 

– повнота і ґрунтовність відповідей на запитання членів екзаменаційної 

комісії;  

– зауваження і пропозиції, що містяться у відгуках наукового керівника та 

підприємства-об’єкта дослідження. 

Рішення комісії оголошується її головою публічно у той самий день і 

повідомляє про присудження студентам освітнього ступеня “магістр”. 

Студенти, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, 
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відраховуються з Університету, отримуючи академічну довідку. Кваліфікаційна 

робота може бути подана до повторного захисту протягом трьох років після 

закінчення навчання в ЛТЕУ. 

Студентам, які не захищали кваліфікаційну роботу з поважної причини, 

наказом ректора може бути продовжений термін навчання до наступної роботи 

ЕК, але не більше одного року. 

Студенти, які виявили особливі здібності до наукової творчості, захистили 

кваліфікаційну роботу на “відмінно”, мають публікації, є переможцями 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, можуть бути 

рекомендовані до вступу в аспірантуру. Кращі роботи можуть бути 

рекомендовані на конкурс студентських робіт.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Зразок заяви 

 

 

Завідувачу кафедри _________________ 

___________________________________ 
               (науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б.) 

здобувача другого (магістерського) рівня 

вищої освіти освітньо-професійної 

програми _________________________ 

зі спеціальності ____________________, 

денної (заочної) форми навчання 

___________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Прошу закріпити за мною тему кваліфікаційної роботи 

“__________________________________________________” та призначити 

науковим керівником _________________________________. 

Робота буде виконуватися за матеріалами ______________________. 
                       (назва підприємства) 

 

 

 

“___” _____________ 20___ р.                          _______________ 
               (підпис здобувача) 

 

 

“Погоджено” 

 

“___” _____________ 20___ р.                          _______________ 
                   (підпис наукового керівника) 
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Додаток Б 

 

Зразок титульної сторінки кваліфікаційної роботи 

 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

Кафедра _________________________________________________ 
(повна назва кафедри) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА  
 

на тему: 

 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Виконав (ла): здобувач вищої освіти  

ступеня “магістра” ОПП ________________ 

спеціальності _________________________ 

 
___________        _____________________________________________________________ 

    (підпис)                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 
 

_______    Науковий керівник __________________ 
  (підпис)                                                                                     (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 20__  
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Додаток В 

Бланк завдання на кваліфікаційну роботу 

 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Інститут, факультет _товарознавства, управління та сфери обслуговування____________ 

Кафедра __менеджменту__________________________________________________________ 

Рівень вищої освіти ___другий_____________________________________________________ 

Ступінь вищої освіти  __магістр____________________________________________________ 

Спеціальність ___073 “Менеджмент”_______________________________________________ 
                                        (шифр і назва)                                              

Освітньо-професійна програма ___“Менеджмент”____________________________________ 

                                                                    (назва)                                                               

 

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Завідувач кафедри менеджменту 

                                                                                             _______________________ О. О. Трут 

 “____” _________________20___року 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТА 

 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

керівник роботи _________________________________________________________________, 
                    (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №___ 

2. Термін подання студентом роботи ________________________________________________ 

3. Вихідні дані до роботи  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Продовження додатка В 

 

6. Консультанти розділів роботи  

Розділ 
Прізвище, ініціали та 

посада консультанта 

Підпис, дата 

завдання видав завдання прийняв 

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання___________________________________________________ 
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів кваліфікаційної роботи 

Термін виконання 

етапів роботи 
Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

     Студент                                                                    _____________  ______________________ 

                                                                                               ( підпис )                               (прізвище та ініціали) 

     Керівник роботи                                                     _____________  ______________________ 

                                                                                                ( підпис )                             (прізвище та ініціали) 
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Додаток Д 

Зразок анотації на кваліфікаційну роботу 

 

АНОТАЦІЯ 

____________  __________________________________________________ 
        (П.І.Б.)                               ( тема кваліфікаційної роботи) 

____________________________________________________________ – Рукопис. 
(назва підприємства, за матеріалами якого виконана кваліфікаційна робота) 

Кваліфікаційна робота на здобуття вищої освіти ступеня “магістр” за 

освітньо-професійною програмою 

___________________________________________ 

зі спеціальності _______________________________. – Львівський торговельно-

економічний університет. Львів. 201__. 

У роботі розглянуто ____________________________________. 

Узагальнено ______________________. Проаналізовано___________________. 

Виявлено _______________________________________________. Обґрунтовано 

______________________________. Розроблено ______________________. 

Ключові слова: ______________________________________________ 
 

 

 

 

ANNOTATION 

(за структурою та змістом анотації українською мовою) 
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Додаток Е 

Зразок змісту кваліфікаційної роботи на тему:  

“Стратегія поведінки організації в конкурентному середовищі” 

 

ЗМІСТ 

                                                                                                             Стор. 

ВСТУП ……………………………………………………………………………. 3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ 

ПОВЕДІНКИ ОРГАНІЗАЦІЇ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ……………. 

 

5 

1.1. Сутність, види та роль стратегії поведінки організації для досягнення її 

конкурентоспроможності ……………………………………………………………… 

 

5 

 1.2. Конкурентні переваги як основний результат ефективної стратегії 

поведінки організації в конкурентному середовищі…………………………………. 

 

18 

1.3. Методи оцінювання стратегічної поведінки організації ………………..... 29 

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТЗОВ 

“ТОРГХОЛОД” В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ …………………………… 

 

43 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства………………… 43 

2.2. Дослідження передумов формування стратегічної поведінки ТзОВ 

“ТОРГХОЛОД” ……………………………………………………………………….... 

 

56 

2.3. Оцінка рівня конкурентоспроможності ТзОВ “ТОРГХОЛОД”………….. 62 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ “ТОРГХОЛОД” У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ….……… 

 

72 

3.1. Пропозиції з покращення управління товарооборотом як важливого 

напряму стратегічної поведінки ТзОВ “ТОРГХОЛОД” ……………………………. 

 

72 

3.2. Усунення недоліків під час формування стратегічної поведінки ТзОВ 

“ТОРГХОЛОД” ………………………………….……………………………………... 

 

82 

3.3. Удосконалення процесів стратегічної діяльності та управління 

конкурентоспроможністю організації ………….…………………………………...... 

 

97 

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………… 109 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………….. 115 

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………….. 118 
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Додаток Ж 

 

Приклади оформлення літературних джерел 

Згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання”. 

Характеристика 

джерела 

Приклади складання 

Один, два або три 

автори 

Сухарев П. М. Моделі й методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : 

навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / П. М. Сухарев ; М-во освіти і 

науки України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 129 с. 

Лозова Т. М. Наукові основи формування споживних властивостей і 

зберігання якості борошняних кондитерських виробів : монографія /      Т. 

М. Лозова, І. В. Сирохман. – Львів : видавництво Львівської комерційної 

академії, 2009. – 456 с. 

Сирохман І. В. Наукові аспекти поліпшення споживчих властивостей і 

безпечності нових борошняних кондитерських виробів / І. В. Сирохман, 

Т. М Лозова., Б. П. Кузьмінов // Хлібопекарська і кондитерська 

промисловість України. – 2012. – № 2 [87]. – С. 3–7. 

Більше трьох 

авторів 

Продовольственное зерно: качество и безопасность : монографія / [Н. А. 

Рябченко, В. Д. Малыгина, Л. В. Породина и др.; под ред. Н. А. Рябченко] 

/ Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – 

Донецк : ДонНУЭТ, 2009. – 778 с. 

Экономические проблемы черной металлургии Украины : монография / 

[С. С. Аптекар, А. И. Амоша, И. А. Александров и др. ; под общ. ред.     

С. С. Аптекаря, А. И. Амоши] ; Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. 

М. Туган-Барановского, НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – 

Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 384 с. 

Багатотомні 

видання 

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика [Текст] : у 

4 т. / Акад. прав. наук України, Держ. патент. відомство України, Держ. 

агентство України з авт. і суміж. прав ; [за заг. ред. О. Д. Святоцького]. – 

К. : Ін Юре, 1999. - Т. 1-4. 

Перекладні видання 

Бремер Алан Г. Безопасность и качество рыбо- и морепродуктов / Алан Г. 

Бремер. – СПб.: Профессия, 2009. – 512 с. 

Гайек Ф. А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних 

принципів справедливості і політичної економії [Текст] / Ф. А. Гайек / 

[пер. з англ. В. Дмитрук]. – К. : Аквілон-Прес, 2000. – 447 с. 

Довідники 

Шишков М. М. США. Марочник сталей и сплавов ведущих 

промышленных стран мира [Текст] : [справочник] / М. М. Шишков, А. М. 

Шишков. – Донецк : Юго-Восток, 2002. – 234 с. 

Словники 
Словник законодавчих і нормативних термінів / Н. І. Іншин. – К. : ЦУЛ, 

2008. – 488 с. 

Законодавчі, 

нормативні 

документи 

Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст із змін, 

станом на 1 лип. 2002 р. / М-во юстиції України. – К. : Ін Юре, 2002. – 129 

с. 

Стандарти 

Чай чорний байховий фасований. Технічні умови ДСТУ 7174:2010. 

[Текст]. – Введено вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 1938-

90); введ. 01-03-2011. – К. : Держспоживстандарт України, 2011. – 8 с. 
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Збірники наукових 

праць 

Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. Вип. 9. 

/ [редакц. колег. : Семак Б.Д., Доманцевич Н. І., Байдакова Л. І. та ін.]. – 

Львів : видавництво ЛКА, 2008. – 192 с. 

Торгівля і ринок України [Текст] : темат. зб. наук. праць з проблем торгівлі 

і громад. харчування / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; [за ред. О. О. Шубіна]. 

– Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – 285 с. 

Депоновані наукові 

роботи 

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 

2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. 

наук 15.02.02, № 139876. 

Меликов А. З. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации 

мультиресурсных систем обслуживания [Текст] / А. З. Меликов, С. Н. 

Константинов ; Науч.-произв. корпорация “Киев. ин-т автоматики”. - 

Киев, 1996. - 44 с. - Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210 – Ук 96. - Реф. 

в: Автоматизация производственных процессов. 1996. № 2. 

Складові частини 

книги 

Еволюція кількісної теорії грошей як передумови виникнення 

монетаризму [Текст] // Теорія монетаризму / П. І. Юхіменко. – К., 2008. – 

Розд. 1, тема 3. – С. 62-68. 

Складові частини 

збірника 

Двинянинова Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия 

в дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. 

науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, 

Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. 
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Додаток З 

 

Зразок довідки про впровадження 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА 

 

про впровадження результатів досліджень за кваліфікаційною роботою 

здобувача вищої освіти ступеня “магістр” 

освітньо-професійної програми ________________________________________ 

зі спеціальності ______________________________________________ 

____________________________________________________________ 
                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

 

За підсумками виконання кваліфікаційної роботи на тему 

“________________________________” у практичну діяльність 

“______________” впроваджені результати дослідження стосовно: 

1)  ______________________________________________________;  

2)  ______________________________________________________; 

3) _______________________________________________________. 

 

Керівник підприємства      М.П. ___________   _____________ 
             (підпис)         (Прізвище та ініціали) 

 

 

  

Кутовий штамп підприємств, 

який прийняв до 

впровадження результати із 

зазначенням номера та дати 

видачі 
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Додаток З 

Взірці оформлення таблиць, рисунків і приміток 

 

 
Рис. 3.1. Динаміка місткості номерного фонду готельного господарства 

України (складено автором на підставі статистичних збірників України) 

 

 
 

Рис. 3.2. Обсяги експорту ТзОВ “Онікс” за 2010–2012 роки (складено 

автором на підставі даних управлінських звітів і даних аналітичного обліку) 
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Продовження додатка З 

 

Таблиця 3.1 

Виконання термінів поставок за експортними контрактами 

ТзОВ “Онікс” у 2017 році* 

Період 

Взяті до виконання 

експортні контракти 

Протерміновані або 

невиконані експортні 

контракти 

Частка невиконаних 

або протермінованих 

контрактів у їх 

загальному обсязі, % 

кількість 
сума, 

тис. грн 
кількість 

сума, 

тис. грн 

за 

кількістю 
за сумою 

I квартал 14 809 - - - - 

II квартал 15 859 - - - - 

III квартал 19 863 - - - - 

IV квартал 16 785 2 22,6 12,5 2,87 

Разом 64 3316 2 22,6 3,13 0,68 

 
* Примітка. Табл. 3.1. складена на підставі даних управлінської звітності та аналітичного обліку. 

 

 

Таблиця 3.2 

Узагальнення результатів аналізу впливу фізичного обсягу і цін на 

виконання експортних контрактів ТзОВ “Онікс” за окремими 

номенклатурними позиціями у 2017 році* 

№ 

з/п 
Вид продукції 

Обсяг експортної продукції, 

тис. грн 
Відхилення, тис. грн 

за 

планом  

фактично у 

планових 

цінах 

фактично  всього 

у тому числі  

завдяки зміні 

фізичного 

обсягу 
цін 

1 Топка Nordica  495,2 520,9 530,1 34,9 25,7 9,2 

2 Топка Tarnava 810,5 806 806 -4,5 -4,5 0,0 

3 Топка Kaw-Met 1013,4 938,6 956 -57,4 -74,8 17,4 

4 Топка Jotul 105,4 119,1 119,1 13,7 13,7 - 

5 Топка Atra 342,8 292,1 312,7 -30,1 -50,7 20,6 

6 Топка Scan DSA 86,2 89 90,2 4,0 2,8 1,2 

7 Топка Chazelles 167,2 167,2 167,2 - - - 

8 Топка Schmid 348 320,8 332,2 -15,8 -27,2 11,4 

 Разом 3368,7 3253,7 3313,5 -55,2 -115 59,8 

 

*Примітка. Табл. 3.2 складена на підставі даних експортних контрактів і даних аналітичного обліку 
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Додаток К 

 

Зразок відгуку на кваліфікаційну роботу 

 

 

В І Д Г У К 

на кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти  

ступеня “магістр”, ОПП _____________________________  

спеціальності ____________________________________  

__________________________ на тему “__________________________” 
         (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Актуальність теми дослідження полягає в …….. 

Кваліфікаційна робота _________ виконана згідно з затвердженим планом-

завданням. Структурно, за змістом і оформленням відповідає встановленим вимогам 

і має теоретично-прикладний характер. 

У першому розділі кваліфікаційної роботи… 

У другому розділі роботи… 

У третьому розділі роботи… 

Обґрунтовані в кваліфікаційній роботі пропозиції дають можливість …., 

знайшли схвальні відгуки…, мають прикладний характер. 

Під час роботи над дослідженням здобувач _____________ проявив себе як 

…, поставлені перед ним завдання виконував у визначені терміни та в повному 

обсязі. 

Недоліками кваліфікаційної роботи є…, які не впливають суттєво на 

загальний рівень роботи. 

Структура і зміст дослідження дозволяє зробити висновок, що мета роботи 

досягнута, поставлені завдання вирішені. Кваліфікаційна робота  ______________ на 

тему “_____________” рекомендується до захисту перед екзаменаційною комісією, а 

її автор заслуговує присудження освітнього ступеня “магістр” зі спеціальності 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Науковий керівник 

            к.е.н., доцент                        ___________   _____________ 
                             (підпис)        (Прізвище та ініціали) 

 

________________ 
                         (дата) 

 

  



47 

 

 

Додаток К 

Бланк рецензії на кваліфікаційну роботу 

 

РЕЦЕНЗІЯ 
на кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти  

ступеня “магістр”, ОПП “Менеджмент” спеціальності 073 “Менеджмент” 
__________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

на тему “_______________________________________________________” 
 

 

1. Актуальність теми _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Відповідність роботи завданню __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Логічність побудови роботи _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Оцінка достовірності вихідних даних аналізу, проведених розрахунків та одержаних 

результатів ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Аргументованість висновків _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Практична значимість роботи ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Недоліки та дискусійні моменти роботи ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Оцінка роботи та загальний висновок _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Посадова особа підприємства, 

за матеріалами якого виконувалася робота          ______________      ____________ 
                                                               (підпис)              (Прізвище та ініціали) 

М.П. 

________________ 
                         (дата) 


