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ВСТУП 
 

«Методичні рекомендації щодо підготовки, змісту, оформлення та 
захисту кваліфікаційної роботи бакалавра (для здобувачів денної та заочної 
форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-
професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» 
спеціальності 073 «Менеджмент»)» (далі – Методичні рекомендації) 
регламентують організацію цього процесу на завершальному етапі професійної 
підготовки бакалаврів менеджменту за спеціалізацією «Менеджмент 
організацій і адміністрування» у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка.  

Методичні рекомендації розроблено відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (зі змінами та доповненнями), 
Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 
«Менеджмент» (далі - Стандарт), затвердженого і введеного в дію Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1165, вимог 
Болонського процесу, Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341 (у 
редакції від 25.06.2020 р. № 519); Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
документи про вищу освіту (науковий ступінь)» від 09.09.2020 р. No 811; 
«Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» від 31.05.2018 р., «Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» від 31.10.2018 р. та інших чинних 
нормативно-правових актів у сфері вищої освіти. 

Здобувач вищої освіти бакалаврського рівня (далі – здобувач) виконує 
кваліфікаційну роботу бакалавра як власний проєкт із врахуванням основних 
положень Методичних рекомедацій, набутих теоретичних знань, 
індивідуальних здібностей, умінь та практичних навичок, одержаних під час 
виробничої практики. 

Методичні рекомендації є рамковими і встановлюють єдині вимоги до 
організації підготовки, якості виконання, оформлення, захисту та оцінювання 
кваліфікаційної роботи бакалавра за освітньо-професійною програмою (далі - 
ОПП) «Менеджмент організацій і адміністрування» у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка.  

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 
БАКАЛАВРА 

 
Кваліфікаційна бакалаврська робота (далі - КРБ) містить розробку 

теоретичних питань та/або вирішення завдань прикладного характеру, 
фрагменти теоретичного або експериментального дослідження, синтезує 
підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках обов’язкової й 
варіативної частин певної ОПП підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти і є формою контролю набутих здобувачем 
під час навчання інтегрованих знань, умінь та навичок, які необхідні для 
виконання професійних обов’язків, передбачених відповідним стандартом 
вищої освіти.  

КРБ за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» – є науково-
дослідною роботою, що виконується здобувачем за даною ОПП та навчальним 
планом на завершальному етапі навчання освітнього рівня «бакалавр» й 
передбачає: 1) систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і 
практичних знань зі спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» 
та застосування їх при вирішенні конкретних управлінських, економічних, 
виробничих та інших завдань; 2) розвиток навичок самостійної роботи й 
оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з конкретною 
темою КРБ; 3) наявність певних елементів новизни матеріалів та одержаних 
результатів або концептуально нове узагальнення раніше відомих положень; 4) 
додержання положень академічної доброчесності у всіх її проявах; 5) 
прилюдний захист одержаних результатів дослідження, на підставі якого 
екзаменаційна комісія з атестації здобувачів (далі – ЕК) приймає цей захист і 
офіційно встановлює результат оцінювання та визнання досягнення здобувачем 
компетентностей (результатів навчання) відповідно до Стандарту, що 
засвідчується відповідним документом про вищу освіту.  

Метою КРБ є: 
− поглибити, систематизувати і закріпити знання здобувачів, отримані 

протягом всього процесу їх навчання;  
− розвинути вміння вести науковий пошук, узагальнювати різні 

методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору щодо 
задач, які досліджуються;  

− розвинути здібності щодо підбору, систематизації та аналізу необхідної 
інформації про функціонування об’єкту дослідження;  

− оволодіти системним підходом, сучасною методологією, 
інструментарієм та технологічними прийомами обґрунтування проєктних 
рішень; 

− здобути і поглибити навички роботи з науковими, методичними, 
законодавчими та інструктивними матеріалами;  

− підготовити випускника до самостійної роботи в умовах сучасного 
бізнесу. 
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КРБ за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» передбачає 
розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в 
сфері управління, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, 
із застосуванням теорій і методів економічної науки. 

Вона виконується на матеріалах суб’єктів господарювання різних 
організаційно-правових форм, форм власності, видів економічної діяльності, що 
виступають базою дослідження. 

До фахових компетентностей, що розкривають особливості КРБ за 
ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування», належать: 

- здатність визначати та описувати характеристики організації; 
- здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; 
- здатність визначати перспективи розвитку організації; 
- здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію 

функцій менеджменту; 
- здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту; 
- здатність працювати в команді;  
- здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації; 
- здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління;  
- розуміти принципи, норми права, використовувати їх у професійній 

діяльності; 
- здатність формувати, демонструвати лідерські якості; 
- здатність організовувати та проводити ділові зустрічі і бізнес-

переговори, укладати господарські договори, підтримувати ділові контакти; 
- здатність і готовність розробляти заходи щодо забезпечення 

ефективного функціювання суб’єктів господарювання відповідно до світових та 
вітчизняних стандартів управління, сучасних ІКТ; 

- розуміти організацію та принципи адміністрування в державних, 
муніципальних органах та в діяльності інших суб’єктів господарювання; 

- здатність застосовувати інструментарій інноваційного, маркетингового, 
логістичного, екологічного, цифрового та ризик-менеджменту в діяльності 
організацій в умовах динамічного середовища. 

Відповідальними за актуальність і відповідність тематики КРБ профілю 
спеціальності та спеціалізації підготовки фахівця, а також за керівництво та 
організацію її виконання, є науковий керівник КРБ, гарант ОПП та завідувач 
випускової кафедри. 

КРБ за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» для 
здобувачів денної та заочної форми навчання виконується у 7 та 8 семестрах 
четвертого року навчання. Обсяг часу для її виконання визначено ОПП та 
затверджено навчальним планом.  
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
БАКАЛАВРА 

 
2.1. Основні етапи виконання КРБ 

 
Основні етапи виконання КРБ представлені на рис. 2.1. 

 
№ 
п/п 

Назва Зміст Періоди 
реалізації 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

П
ід

го
то

вч
ий

 

- вибір здобувачем напряму дослідження, враховуючи особисті 
наукові інтереси, власний практичний досвід та рекомендовану 
кафедрою тематику КРБ; 
- призначення завідувачем випускової кафедри (відповідно до 
напряму дослідження здобувача, наукових інтересів викладачів 
та їх педнавантаження) наукового керівника КРБ; 
- визначення мети і завдань, об’єкта, предмета та бази 
дослідження; 
- самостійне ознайомлення здобувача з джерельною базою 
дослідження та надання рекомендацій науковим керівником 
щодо використовуваних джерел; 
- кінцеве формулювання теми, складання та затвердження 
плану КРБ; 
- попереднє узгодження з науковим керівником потенціцного 
зовнішнього рецензента КРБ; 
- видача науковим керівником здобувачу завдання на КРБ та 
затвердження графіку його виконання. 

 
 
 
 
 

Протягом  
вересня-
жовтня 

н.р. 

 
 
 
 

2. 

Р
об

оч
ий

 (
тв

ор
чи

й)
 - безпосереднє виконання здобувачем затвердженого науковим 

керівником індивідуального завдання на КРБ (розробка та 
написання усіх структурних частин роботи); 
- перевірка чорнового варіанту КРБ науковим керівником 
відповідно до встановленого графіку; 
- доопрацювання зауважень наукового керівника щодо 
написання та оформлення КРБ, якщо такі були; 
- передача КРБ на зовнішнє рецензування та доопрацювання 
суттєвих зауважень рецензента, якщо такі були. 

 
 
 

Протягом 
листопада-
квітня н.р. 

 
 
 
 

3. 

П
ри

кі
нц

ев
ий

 

- перевірка унікальності тексту КРБ на плагіат та оформлення 
звіту про результати цієї перевірки; 
- попередній захист КРБ перед комісією з викладачів 
випускової кафедри з метою вирішення питання допуску 
(недопуску) здобувача до захисту роботи на засіданні ЕК; 
- оформлення у визначеному порядку супровідних документів на 
КРБ: 1) звіту про перевірку КРБ на ознаки академічного плагіату; 2) 
відгуку наукового керівника; 3) зовнішньої рецензії; 
- подання КРБ з усіма документами до ЕК. 

 
 
 

Травень 
н.р. 

 
4. 

За
кл

ю
ч-

ни
й 

– підготовка доповіді, роздаткового та ілюстративного матеріалів 
(презентації) до захисту КРБ перед ЕК; 
- безпосередній захист КРБ, оголошення результатів захисту 
(оцінки/балів) членами ЕК. 

 
Червень 

н.р. 

 

Рис. 2.1. Основні етапи виконання КРБ 



8 
 

2.2. Визначення напряму, джерельної бази дослідження. Призначення 
наукового керівника та вибір і затвердження теми КРБ 
 

Підготовка до виконання КРБ повинна починатись на лекційних, 
семінарських, практичних, лабораторних заняттях під час обговорення 
актуальних проблем, ситуацій та розв’язання прикладних задач, упродовж 
проходження виробничої практики, при проведенні індивідуальних і групових 
консультацій з викладачами, при підготовці та написанні тез конференцій та 
статей у наукових виданнях, при пошуку та опрацюванні актуальних 
літературних джерел. Все це формує у здобувача базу щодо визначення 
майбутнього напряму дослідження. 

Вибір наукового керівника повинен базуватися на наукових інтересах 
здобувача та його потенційного керівника, історію їх співпраці в процесі 
навчання та затверджуватися керівництвом випускової кафедри. Наукові 
керівники призначаються за поданням кафедри з її професорсько-
викладацького складу та затверджуються наказом ректора. 

Обираючи тему КРБ здобувач може опиратися на рекомендований список 
тем (додаток А). У процесі формування рекомендованих до обрання тем КРБ 
викладачі випускової кафедри повинні враховувати: 

1) вимоги Стандарту; 
2) положення ОПП; 
3) тематику та інтереси власних наукових досліджень; 
4) актуальну тематику науково-дослідної роботи кафедри; 
5) замовлення, пропозиції, рекомендації здобувачів, стейкхолдерів ОПП 

щодо проблем досліджень, які є для них актуальними. 
 
 
 
 
 

 
 

Вимоги до формулювання та змісту теми КРБ: 
- формулювання теми має бути чітке, стисле та зрозуміле щодо обраної 

проблемати, її об’єкта та предмета дослідження; 
- тема повинна бути актуальною, вказувати на наявність невирішених чи 

недостатньо обґрунтованих проблем у наукових джерелах, в управлінській 
діяльності підприємств, установ, організацій (незалежно від їх організаційно-
правової форми, форми власності та сфери діяльності); 

- тема повинна відповідати сучасному стану певного наукового напряму 
та векторам його розвитку (галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 
спеціальності 073 «Менеджмент»), а також передбачати очікувані результати, 
які відповідають реальним потребам економіки, бізнес-середовища та суб’єктів 
господарювання і спрямовані на їх практичне впровадження. 

!!! Здобувач може запропонувати свій варіант теми КРБ, орієнтуючись на майбутнє 
місце праці та дотримуючись професійної спрямованості фахової підготовки. Власний 

варіант теми він повинен погодити з науковим керівником своєї КРБ. 
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Завідувач випускової кафедри, на підставі поданих здобувачами та їх 
науковими керівниками тем, формує і затверджує їх список на засіданні 
кафедри та вносить цей перелік на затвердження Вченій раді економічного 
факультету та до наказу ректора Університету щодо затвердження тем КРБ по 
ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування». 

Тематика КРБ доводиться до відома здобувачів на початку сьомого 
семестру навчання (вересень-жовтень). 

Теми КРБ повинні переглядатися й оновлюватися щорічно та 
відображати найсучасніші тенденції розвитку управлінської науки та практики 
в Україні та світі. 

Для опрацювання за обраною темою КРБ літературних джерел здобувачі 
ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» можуть використовувати 
фонди таких наукових бібліотек м. Львова: 

- бібліотека економічного факультету ЛНУ імені І. Франка (Пр. Свободи, 
18); 

- Наукова бібліотека ЛНУ імені І. Франка (вул. Драгоманова, 5 та вул. 
Драгоманова, 17 (корпус періодичних видань бібліотеки)); 

- Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України (вул. 
Стефаника, 2). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Підготовчий етап виконання КРБ завершується видачею науковим 

керівником здобувачу індивідуального завдання на КРБ та затвердження 
графіку його виконання.  

 
2.3. Функції випускової кафедри, наукового керівника та здобувача 

щодо організації виконання КРБ  
 
Випускова кафедра - кафедра менеджменту Львівського національного 

університету імені Івана Франка: 
- розробляє спільно з гарантом та представниками проєктної групи ОПП 

«Менеджмент організацій і адміністрування» Методичні рекомендації і 
доводить їх до відома здобувачів; 

- призначає наукового керівника КРБ зі свого професорсько-
викладацького складу з урахуванням побажань здобувача, наукових інтересів 
викладачів та їх науково-педагогічного навантаження; 

!!! Рекомендуємо використовувати фактичні та статистичні матеріали, зібрані та 
опрацьовані під час проходження виробничої практики на підприємстві (в 

організації, установі) у 7 семестрі, матеріали власних курсових проєктів, написаних у 
4 та 6 семестрах, якщо вони дотичні до проблемати дослідження, а також цікаві й 

актуальні матеріали з сайтів всесвітньої мережі Internet. 
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- готує витяг з протоколу засідання випускової кафедри про затвердження 
тем КРБ та призначення наукових керівників, який є підставою для підготовки 
відповідного наказу ректора Університету; 

- готує пропозиції щодо кандидатур голови, членів та секретаря ЕК; 
- стежить за виконанням здобувачами КРБ відповідно до затвердженого 

регламенту; 
- визначає процедуру підготовки КРБ та терміни її представлення для 

перевірки на рівень академічного плагіату; 
- проводить попередній захист КРБ у складі комісії із завідувача кафедри, 

гаранта ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» та науково-
педагогічних працівників випускової кафедри. На підставі рішення зазначеної 
комісії протоколом засідання випускової кафедри затверджує рішення про 
допуск (недопуск) здобувача до захисту КРБ на засіданні ЕК. У разі недопуску 
здобувача до захисту КРБ визначає можливість її доопрацювання здобувачем у 
термін, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку роботи ЕК; 

- на вимогу голови ЕК надає необхідну інформацію з організації 
освітнього процесу, його кадрового, навчально-методичного, матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення, заходів щодо підвищення якості 
підготовки фахівців тощо; 

- обговорює на одному із засідань кафедри підсумки роботи ЕК, 
розробляє та впроваджує заходи щодо підвищення якості виконання КРБ та 
усунення недоліків, виявлених під час атестації здобувачів. 

Науковий керівник КРБ: 
- надає здобувачеві науково-консультативну допомогу з формулювання 

теми дослідження, визначення її структури, ключової ідеї та робочої гіпотези 
дослідження; 

- надає рекомендації щодо опрацювання необхідних джерел, зокрема 
нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань тощо за темою 
кваліфікаційних робіт; 

- розробляє (спільно зі здобувачем) індивідуальне завдання на виконання 
кваліфікаційної роботи, яке в подальшому затверджує завідувач випускової 
кафедри; 

- здійснює систематичний контроль стану виконанням здобувачами КРБ, 
розвиваючи при цьому у них навички самостійної роботи, творчі здібності та 
ініціативу; 

- на засіданнях кафедри повідомляє про дотримання здобувачем 
регламенту підготовки КРБ. У разі порушень виконання календарного плану-
графіка, що може призвести до зриву встановлених термінів подання КРБ до 
захисту, повідомляє керівництво випускової кафедри та гаранта даної ОПП з 
метою вжиття необхідних заходів щодо усунення цього порушення; 

- перевіряє за встановленим графіком виконані частин КРБ, звертаючи 
увагу на рівень деталізації опрацювання питань; 
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- контролює відповідність змісту КРБ індивідуальному завданню, 
дотримання вимог до її оформлення  

- несе відповідальність за наявність у КРБ грубих недоліків, а у разі 
невиконання здобувачем рекомендацій щодо їх усунення, відзначає це у своєму 
відгуку; 

- готує відгук на КРБ за певною формою. 
- передає у встановленому порядку електронну версію завершеної КРБ 

для її перевірки на рівень академічного плагіату. За результатами перевірки 
формується відповідний звіт, що направляється здобувачу та науковому 
керівнику КРБ. Якщо робота містить ознаки академічного плагіату за 
показниками, що перевищують рівні допустимого (відповідно до «Положення 
про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка»), то науковий керівник контролює 
виправлення цих проблем у визначені кафедрою терміни; 

- подає завідувачу випускової кафедри повністю виконані та перевірені 
КРБ для їх попереднього захисту; 

- має право бути присутнім на засіданні ЕК під час захисту КРБ, 
науковим керівником яких він є. 

Здобувач вищої освіти: 
- несе відповідальність за якість підготовленої КРБ, а також своєчасне, із 

дотриманням затвердженого графіку, подання науковому керівнику розділів 
(частин) роботи; 

- отримує від наукового керівника наукову консультаційну допомогу з 
вибору (формування) теми дослідження, структури, ключової ідеї та робочої 
гіпотези дослідження;  

- отримує від наукового керівника рекомендації щодо опрацювання 
необхідних джерел, зокрема нормативних і довідкових матеріалів, наукових 
видань тощо за темою КРБ; 

- звертає увагу на суттєві зауваження наукового керівника та вносить 
відповідні зміни та доопрацювання до КРБ; 

- несе відповідальність за виконання вимог до оформлення КРБ та 
дотримання вимог академічної доброчесності; 

- у випадку встановлення у КРБ ознак академічного плагіату за 
показниками, що перевищують рівні допустимого, виправляє ці проблеми у 
визначені кафедрою терміни; 

- передає свою КРБ на рецензування за встановленою формою та 
здійснює доопрацювання суттєвих зауважень рецензента, якщо такі були; 

- подає на випускову кафедру повністю виконану КРБ для її попереднього 
захисту; 

- готує доповідь, роздатовий ілюстративний матеріал та презентацію до 
захисту своєї КРБ на засіданні ЕК. 
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3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

 
3.1. Вимоги до структури КРБ 
 
Прийнятною вважається така структура КРБ: 
1. Титульна частина: 
- титульний аркуш; 
- бланк завдання на КРБ; 
- анотація. 
2. Основна частина: 
- зміст; 
- вступ; 
- розділ 1 (з поділом на 2 підрозділи); 
- розділ 2 (з поділом на 3 підрозділи); 
- розділ 3 (з поділом на 2 підрозділи); 
- висновки; 
- список використаних джерел. 
Вступ, розділи та висновки формують основний текст КРБ. 
3. Неосновна (доповнююча) частина: 
- перелік умовних позначень, скорочень, символів, одиниць і термінів 

(якщо є); 
- додатки (якщо є). 
4. Супроводжуюча частина (супроводжуючі документи, які вкладаються 

в окремий конверт формату А5, що вклеюється на звороті твердої обкладинки 
спереду прошитої КРБ): 

- відгук наукового керівника; 
- зовнішня рецензія; 
- звіт щодо результатів перевірки КРБ на ознаки академічного плагіату; 
- копії тез конференції/наукової статті (за наявності), як засвідчення 

факту апробації результатів дослідження, проведених у КРБ. 
 
3.2. Вимоги до змісту основних структурних частин КРБ 
 
Титульний аркуш до КРБ (перша сторінка роботи, не нумерується, але 

входить до загальної кількості сторінок) повинен бути повністю заповнений, 
підписаний здобувачем, його науковим керівником та рецензентом. У додатку 
Б міститься форма титульного аркушу КРБ за ОПП «Менеджмент організацій і 
адміністрування» та приклад його оформлення. 

 

 
 
 
 

!!! Прослідкуйте, щоб формулювання теми КРБ на титульному аркуші відповідало 
назві теми, затвердженій на Вченій раді факультету 
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Бланк завдання на КРБ (друга сторінка роботи, не нумерується і не 
входить у загальну кількість сторінок) заповнюється науковим керівником 
роботи спільно зі здобувачем, підписується ними у зазначених місцях та 
затверджується завідувачем випускової кафедри. У додатку В міститься форма 
бланку завдання на КРБ за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» 
та приклад його оформлення. 

Основне призначення завдання на КРБ – це: 1) визначитися з основними 
джерелами літератури до роботи (3-4 джерела); 2) визначити перелік питань для 
вирішення здобувачем проблематики дослідження, тобто визначитися з 
назвами основних розділів роботи; 3) встановити перелік графічного, 
ілюстративного матеріалу, який би наочно відображав узагальнення 
теоретичних, наукових підходів, класифікацій, визначень понять тощо, а також 
результати аналітичних та практичних досліджень здобувача; 4) визначитися з 
консультантами до розділів; 5) затвердити календарний план виконання КРБ за 
основними етапами з метою контролю за ефективністю, результативністю та 
вчасністю їх реалізації. 
 

 
 
 
Анотація (третя сторінка роботи, не нумерується і не входить у загальну 

кількість сторінок) стисло відображає загальну характеристику та основний 
зміст КРБ (у межах 4-5 речень). Її основні стуктурні елементи: мета та зміст 
роботи, одержані результати та можливість їх застосування; дані про обсяг 
роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, використаних джерел; перелік 
ключових слів (словосполучень) (5-7), які є найістотнішими для розкриття суті 
роботи.  

У додатку Д представлено структуру та зразок написання анотації до 
КРБ. 

 
 
 
 
 
Зміст (четверта за порядком сторінка роботи, яка входить у загальну 

кількість сторінок і нумерується цифрою «2») – це нумерація та перелік назв 
усіх основних та доповнюючих частин КРБ із зазначенням сторінок, на яких 
вони починаються. У додатку Е представлено структуру та зразок змісту КРБ. 

 
Вступ розкриває сутність і стан наукового розроблення проблеми 

(задачі), її значимість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, 
обґрунтування необхідності проведення дослідження.  

 

!!! Бланк завдання –це один лист, інформація на якому розміщується з обох сторін 

!!! Анотацію оформляють українською та англійською мовами. Її текс повинен 
розміститися на одній сторінці 

!!! У вступі для формулювання речень найчастіше використовуйте майбутній час. 
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У вступі загальну характеристику КРБ необхідно подавати в 
рекомендованій нижче послідовності. 

Актуальність теми. Тут шляхом критичного аналізу та порівняння з 
відомими шляхами розв’язаннями проблеми здобувач обґрунтовує актуальність 
і доцільність КРБ для розвитку відповідної галузі науки чи сфери діяльності, 
особливо акцентуючи увагу на її актуальності для сучасного розвитку подій в 
Україні. Актуальність теми - це відповідь на запитання: «Чому обрану 
проблему потрібно досліджувати в даний час?» Обґрунтування актуальності 
має бути небагатослівним, треба показати головне - суть проблемної ситуації.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джерельна база дослідження. Доцільно представити короткий аналіз 
базових та останніх досліджень і публікацій, як вітчизняних, так і зарубіжних 
авторів, у яких започатковано розв’язання конкретної проблеми із зазначенням 
їх наукового внеску, на які спирається автор, а також виділити не вирішені 
раніше частини загальної проблеми, яким присвячується дана КРБ. В огляді 
специфіки джерельної бази слід згрупувати джерела за типами і видами; 
розділити їх за важливістю, якістю інформації, оригінальністю викладу, 
глибиною розробок; відзначити проблеми та недоліки.  

 
 
 
 
 
 
 
Мета і завдання дослідження. Мета - це кінцева ціль бакалаврського 

дослідження. Тому не варто формулювати мету вступними словами 
«Дослідити», «Вивчити», «Проаналізувати» тому що ці слова вказують на засіб 
досягнення, а не на саму мету. Мета КРБ, зазвичай, співзвучна назві теми, 
пов’язана з об’єктом та предметом дослідження, а також з його кінцевим 
результатом. Кінцевий результат КРБ передбачає вирішення проблемної 
ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об’єкта дослідження 

Приклад Обрана тема дослідження зумовлена необхідністю пошуку нових 
управлінських механізмів забезпечення використання та розвитку людського капіталу з 
метою підвищення конкурентостпроможності підприємства в умовах загострення 
конкуренції на ринку праці та нових викликів зовнішнього середовища. Вибір теми 
дослідження зумовлено й підвищенням значущості довготермінових чинників розвитку 
людського капіталу, які формують потенціал стратегічної конкурентоспроможності 
підприємства. …  

Таким чином виникає необхідність зосередження уваги на активізації чинників, які 
визначатимуть динаміку розвитку людського капіталу у довготривалій перспективі, а це 
потребує формування гнучкої системи управління персоналом, комплексної та системної 
реалізації кадрової політики підприємства. 

Приклад  Інформаційною базою дослідження впливу розвитку людського 
капіталу на конкурентоспроможність підприємств послужили наукові праці вітчизняних 
та зарубіжних вчених ... (прізвища авторів з посиланням до номера в списку використаних 
джерел), оглядові та періодичні матеріали..... (яких видань), блоги.... (яких блогерів), 
фактичні дані ... (яких підприємств, установ, організацій чи з яких онлайн-платформ) 
тощо. 
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в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного 
функціонування. Мета повинна бути сформульована чітко і лаконічно, одним 
реченням. Формулювання мети КРБ найкраще розпочинати дієсловами 
«Розробити», «Встановити», «Обгрунтувати», «Виявити», «Узагальнити» тощо.  

 
 
 
 
 
Завдання дослідження формулюються таким чином, щоб досягнути 

поставленої мети. Формулювання завдань повинно відповідати роз’язуванню 
певних проблем, що відображається у підрозділах КРБ. Тому найкраще, коли 
завдання дослідження корелюються з назвами та кількістю підрозділів КРБ. 
Для цього використовують такі дієслова: дослідити, визначити, проаналізувати, 
розкрити, охарактеризувати, сформулювати, довести, запропонувати. Не 
рекомендується використовувати дієслова: описати, вивчити.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес (або явище), що 

породжує або відображає обрану для дослідження проблему. Об’єктом 
дослідження можуть бути: процеси контролю, планування, мотивації, 
організації діяльності та ухвалення рішень на підприємстві; використання 
певних видів ресурсів суб’єктами господарювання; управління певними 
функціоналами підприємства (реклама, маркетинг, комунікації, інвестиції, 
інновації, персоналом) та ін. 

 
 
 
 

Приклад  Метою КРБ є обгрунтування теоретичних положень та розробка 
практичних рекомендацій щодо управління розвитком людського капіталу в організації в 
контексті підвищення її конкурентоспроможності. 

Приклад  Завданнями КРБ є наступні: 
- визначити сутність понять «конкурентоспроможність» та «людський капітал»; 
- визначити основні складові системи управління людським капіталом в організації; 
- дослідити значення професійного розвитку і навчання персоналу в забезпеченні 

конкурентоспроможності організації в умовах змін; 
- проаналізувати управління людським капіталом та ініціацію змін розвитку персоналу 

в діяльності підприємства; 
- проаналізувати управління персоналом та його вплив на показники ефективності 

діяльності організації; 
- визначити напрямки підвищення ефективності використання людського капіталу в 

контексті забезпечення конкурентоспроможності організації; 
- розробити рекомендації щодо удосконалення процесу управління розвитком 

людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах 
кризи. 
 

Приклад  Об’єктом дослідження у КРБ виступає процес управління розвитком 
людського капіталу. 



16 
 

Предмет дослідження конкретизує проблемну ситуацію в межах об’єкта 
дослідження і підлягає безпосередньому вивченню у КРБ. Саме на нього має 
бути спрямована увага автора, оскільки предмет дослідження визначає тему 
кваліфікаційної роботи, яка вказана на титульному аркуші як її назва. Таким 
чином, об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і 
часткове. Визначення предмету дослідження - це відповідь на питання: «Що, 
які властивості і які зв’язки об’єкта дослідження необхідно вивчати?». 

 
 
 
 
 
База дослідження. Нею можуть бути суб’єкти господарювання різних 

організаційно-правових форм та форм власності, що здійснюють різні види 
економічної діяльності (АТ, ТОВ, ТДВ, приватні підриємства, державні 
підприємства та установи, банки, стрхові, логістичні, туристичні компанії, 
заклади освіти тощо). Наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Обрій». Юридична адреса: Україна, 79002, м. Львів, вул. Лесі Українки 57. 
 
 
 
 

 
 

Методи дослідження. Тут здобувачі подають перелік використаних 
методів дослідження для досягнення поставленої у КРБ мети, при цьому 
коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим 
методом, або які результати отримані за їх допомогою.  

У додатку Ж представлено перелік та характеристику основних методів 
наукового дослідження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

!!! Дуже добре, коли база практики здобувача та база його дослідження у КРБ одна і 
та ж організація (але це не обов’язкова вимога) 

Приклад  Предметом дослідження є теоретичні положення та прикладні 
аспекти удосконалення процесу управління розвитком людського капіталу. 

Приклад   Для вирішення поставлених завдань у КРБ застосовувалися певні 
методи досліджень. Зокрема, у процесі дослідження сучасних поглядів на управління 
розвитком людського капіталу підприємства застосовувалися: метод логічних 
узагальнень, абстрактно-логічний метод, методи групування, причинно-наслідкового 
аналізу. Для отримання аналітичної інформації були використані дані статистичної та 
фінансової звітності підприємства. Для вибору та обґрунтування напрямів удосконалення 
розвитку персоналу підприємства використовувалися: метод порівняння та 
прогнозування, для прийняття рішень щодо кращих заходів розвитку людських ресурсів 
на основі дослідження передового закордонного досвіду, метод причинно-наслідкового 
аналізу щодо аналізування змін у системі управління персоналом та їхнього впливу на 
підвищення конкурентоспроможності організації та ін. 
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Наукова новизна одержаних результатів дослідження. КРБ повинна 
містити елементи новизни. Визначаючи новизну одержаних в роботі 
результатів, необхідно навести положення або результати, які отримані 
дослідником, зазначити, що ним удосконалено (покращено), дістало 
подальшого розвитку, з виділенням відмінності одержаних дослідником 
результатів від відомого раніше. Авторська новизна може виявлятися у 
наявності сформульованих і обґрунтованих нових теоретичних положень, 
методологічних та методичних рекомендацій, які можна впровадити в практику 
(або вони вже впроваджені) та досягти запланованих результатів.  

 
 
 
 
 
 
 

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовуючи практичне 
значення одержаних результатів у КРБ, необхідно навести відомості про 
фактичне та можливе використання цих результатів із зазначенням 
найменувань підприємств, організацій та установ, в яких здійснено (або 
рекомендується здійснити) впровадження.  

 
 
 
 
 
Апробація результатів дослідження. Тут зазначається, у яких наукових 

публікаціях та виступах на науково-практичних конференціях, автор зробив 
апробацію результатів свого бакалаврського дослідження. Бажано вказати тип 
публікації (стаття, тези тощо), її назву, назву наукового видання, видавця, рік та 
місце видання. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Структура та обсяг дослідження. Передбачає перелік основних 

структурних частин, з яких складається КРБ, із коротким змістом (по одному 
реченню) кожного розділу. Тут необхідно зазначити кількість сторінок 
основного тексту, кількість графічного матеріалу (окремо таблиць і рисунків), 
кількість додатків та кількість позицій списку використаних джерел літератури. 

Приклад  У КРБ елементом наукової новизни є фомування удосконаленої 
системи управління людськими ресурсами з позиції антикризової стратегії, що дало 
змогу зробити висновки щодо зростання ролі управління персоналом у загальній системі 
управління людськими ресурсами на сучасному етапі. 
 

Приклад  Пропозиції автора щодо удосконалення управління розвитком 
людського капіталу, що передбачає залучення персоналу до реалізації змін, можуть бути 
використані керівництвом організації у найближчій перспективі.  

Приклад Результати дослідження знайшли свою апробацію у статті, опублікованій у 
збірнику наукових праць «_______» (назва збірника) (випуск №_, 20__ р.) та на ІІ 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «_______» (назва конференції), (м. Львів, 
ЛНУ ім. І. Франка, __ _______ 20__ р.), за підсумками якої опубліковані тези. 
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Розділ 1 – теоретичний, структурно складається з 2-х підрозділів. У 
ньому здобувач демонструє свої науково-дослідницькі компетентності, 
розкриває сучасний стан наукової думки щодо проблем досліджуваної теми, 
обирає та розкриває різні теорії та концепції, що найкращим чином описують 
обрану для дослідження проблему, проводить критичний аналіз відповідних 
наукових та оглядових джерел, у тому числі зарубіжних, висловлює й 
обґрунтовує авторську позицію з тих чи інших методологічних аспектів, 
формулює проблемні питання. 

Важливе місце в цьому розділі посідає викладення та/або вдосконалення 
наявних методик (методичних підходів) оцінки проблеми чи прийняття рішень 
у досліджуваній сфері, які будуть використані в наступних розділах КРБ. 

Радимо у Розділі 1 застосовуються такі методи дослідження: 1) методи 
наукового осмислення і узагальнення та виявлення суті проблеми, явища, 
процесу (зокрема, логіко-структурний метод; метод класифікацій та типологій; 
метод абстракції; метод індукції та дедукції; метод синтезу різних концепцій/ 
підходів та аналізу теоретичної проблеми на основі цього отриманого синтезу); 
2) метод доказів з використанням прийомів теоретичного обґрунтування 
шляхом висновків, заснованих на фактах, літературних та інших джерелах. 

 

Розділ 2 – аналітико-дослідницький, структурно складається з 3-х 
підрозділів. Він повинен містити результати аналізу і оцінки, які спрямовані на 
виявлення сучасного стану проблеми, що досліджується.  

В основі Розділу 2 лежить інформація, зібрана здобувачем під час 
виробничої практики або є предметним дослідницьким інтересом здобувача. 
Розділ має бути максимально насичений фактологічною інформацією та її 
аналізом, результати якого відображають особливості функціонування обраної 
для аналізу бази дослідження. Базою дослідження виступають особливості 
функціонування конкретної компанії за період не менше двох років. 

Усі візуальні аналітичні, таблиці, рисунки, власні розрахунки автора КРБ 
мають супроводжуватися тлумаченням і висновками, які дозволяють визначити 
сутність досліджуваних процесів, їх особливості, тенденції, вектори змін. 

При підготовці цього розділу рекомендовано використовувати такі 
методи дослідження: 1) методи наукового пояснення з використанням 
прийомів спостереження (візуального, експедиційного, польового та ін.); 2) 
методи дослідження та аналізу процесу діяльності (зокрема, аналітичний метод 
процесів та явищ, ретроспективний (логіко-історичний метод), метод 
графічного та табличного спостереження; метод побудови та візуалізації 
інформаційних рядів (infographics), економіко-математичні методи, метод 
оцінки ефективності, SWOT-аналіз, PEST-аналіз та ін.). 

Розділ 2 КРБ закінчується виявленням автором основних проблем та 
критичних сторін діяльності компанії/організації, або характеристикою стану 
розвитку певного виду діяльності, процесу чи явища в досліджуваній сфері 
діяльності. Результати, що будуть отримані в другому розділі автором, мають 
забезпечити визначення середовища для розробки в третьому конструктивному 
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розділі роботи заходів для вирішення окреслених проблем через системне 
вдосконалення, а також для грамотного прогнозування подальших сценаріїв 
розвитку процесів. 

За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки в аналітико-
дослідницькому розділі відповідальність несе здобувач – автор КРБ. 

 

Розділ 3 – рекомендаційний, структурно складається з 2-х підрозділів. 
Підготовка цього розділу передбачає демонстрацію здобувачем його творчих, 
креативних, експертних здатностей. Конструктивний розділ має містити 
обґрунтовані пропозиції здобувача, спрямовані на досягнення мети 
дослідження. Пропоновані заходи повинні базуватися на результатах аналітико-
дослідницького та теоретико-методичного розділів КРБ. 

У цьому розділі здобувач повинен представити кінцевий продукт свого 
власного дослідження – конкретне управлінське рішення щодо вирішення 
окресленої на початку роботи проблеми. Це конкретне рішення може бути 
втілене в різних формах: удосконалений бізнес-процес, нова програма дій чи 
концепції, стратегій розвитку, нова політика та ефективніші процедури тощо. 

Це означає, що Розділ 3 включає розробку і реалізацію комплексу 
заходів/моделей та механізмів в рамках запропонованих проєктів/концепцій 
розвитку задля вирішення проблем, виявлених в аналітичній частині. При 
цьому процес запровадження та реалізації цих заходів/моделей та механізмів 
мають враховувати методичні положення, які були запропоновані автором у 
Розділі 1 КРБ. 

На завершальному етапі виконання кваліфікаційної роботи 
рекомендовано: гіпотетично змоделювати альтернативні сценарії розвитку тих 
чи інших подій або середовища, які описують проблему дослідження у певній 
сфері діяльності підприємства, та виявити вплив запропонованих заходів 
вдосконалення на ці події або середовище; спрогнозувати ефекти та результати 
від впровадження рекомендованих заходів з удосконалення на діяльність 
організації загалом чи окремих її бізнес-процесів/функціональних сфер 
діяльності тощо. 

При підготовці цього розділу рекомендовано використовувати такі 
методи дослідження: 1) метод структуризації цілей – чітка постановка цілей 
підприємства та інструментів, завдяки яким досягається запланований 
результат; 2) метод проведення аналогій до конкретних проблемних ситуацій, 
моделей розвитку, систем управління, які вже є відомими в реальному світі/в 
практиці. 3) наукового прогнозу (передбачення) з опорою на ретроспективні 
дослідження та отримані аналітичні результати попередніх періодів; 4) метод 
взірцевих моделей (patterns and good stories) ; метод порівнянь та ін. 5) методи 
практичного експерименту, шляхом доведення гіпотези, що висувається, 
заснованої на власних теоретичних висновках та аналізі отриманих результатів 
і практичних розробках. 
 
 !!! Важливо, щоб кінець кожного розділу завершувався невеликим висновком щодо 

нього (на один абзац, 2-3 речення). Також повинні бути логічні переходи між 
розділами та підрозділами КРБ. 
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Висновки - це завершальна частина КРБ. Вони повинні містити вступний 
абзац, і після нього мають йти чітко викладені, бажано пронумеровані пункти в 
порядку поставлених завдань у рамках теоретико-методологічного, аналітико-
дослідницького та конструктивно-рекомендаційного розділів роботи.  

Висновки повинні бути представлені тезисно, лаконічно та водночас бути 
змістовними й органічно пов’язаними з текстом КРБ. Фактично висновки 
повинні відповідати на ті питання, які поставлені в завданнях кваліфікаційної 
роботи. Тому здобувачу не слід забувати, що  оцінювання його роботи 
починається із з’ясування відповідності між поставленими у вступі завданнями 
й зробленими ним висновками, що розв’язання цих завдань. 

Схематично вступний абзац та пункти висновків можна представити так: 
«У представленому бакалаврському дослідженні зроблено теоретичне 
узагальнення ....., з’ясовано/розкрито......, проаналізовано............... та 
запропоновано нове вирішення проблеми/наукового завдання щодо........ 
Результати проведеного дослідження дозволяють дійти таких висновків, що 
містять елементи наукової новизни і мають теоретико-методичне та практичне 
значення: 

1. 
2. 
3. 
4. .......» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Список використаних джерел. Його представляють в кінці основної 

частини КРБ. Видами джерел використовуваної літератури можуть бути статті з 
періодичних наукових видань, тези науково-практичних конференцій, 
монографії, підручники, навчальні посібники, законодавчо-нормативні акти 
державного управління, нормативні акти суб’єктів господарювання (статути, 
положення про підрозділи, штатні розписи тощо), їх статистична та фінансова 
звітність та ін.  

Список використаних джерел можна розміщувати двома способами: 
1) в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для 

користування і рекомендований при написанні наукових робіт); 
2) спочатку законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти; потім в 

алфавітному порядку прізвища перших авторів, або заголовків, або офіційних 

!!!  Важливо, щоб пункти з висновками (їхня більшість) складалися з двох частин: 
1) твердження («стверджуємо....», «констатуємо...», «пропонуємо...», «вважаємо», 
«на наш погляд»), яке або одразу починається ввідним реченням, або з’являється 

десь по тексту конкретного пункту висновків; 2) доказ («, оскільки...», «на 
підставі...», «що доводить...», «що вказує на...», «що відповідає», «що підкреслює 

факт» і т.ін.). 
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сайтів; далі література іноземною мовою в алфавітному порядку прізвища 
перших авторів, або заголовків, або офіційних сайтів. 

Кожне джерело повинно бути використане автором у роботі з вказанням 
посилання на нього у списку джерел. У додатку И представлено зразки 
оформлення бібліографічних описів списку використаних джерел (згідно вимог 
ДСТУ 8302:2015). 
 
 
 
 
 
 

 
Якщо у КРБ вжито специфічну термінологію, або використано 

маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може 
бути поданий у вигляді окремого Переліку умовних позначень. Перелік 
друкують двома колонками: зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, 
а справа – їх детальне розшифрування. За першої появи цих позначень у тексті 
роботи здобувач повинен все одно навести їх розшифровку. 
 
 
 
 
 

У додатках наводяться вихідні дані та допоміжні розрахунки, які 
здобувач використовував у своїй КРБ, та які дозволяють підтвердити 
достовірність інформаційної бази дослідження. Найчастіше додатки містять 
необхідний ілюстративний і довідковий матеріал, а саме: графічні матеріали 
(наприклад, рисунки, схеми, додаткові ілюстрації, фото тощо), складні 
алгоритми, вихідні таблиці для обрахунків; матеріали, які є необхідними для 
повноти КРБ, але включення їх в основну частину роботи може змінити 
упорядковане та логічне її подання; матеріали, які через великий обсяг, 
специфіку або форму подання не можуть бути внесені в основну частину 
(наприклад, статути, договори підприємств, фінансова звітність, програми 
навчання персоналу, стратегії розвитку та інше). 
 
 
 
 
 
 

Відгук наукового керівника – це документ, у якому керівник КРБ на основі 
власних обґрунтованих висновків щодо актуальності та структури, якості 
виконання та оформлення, позитивних сторін та недоліків роботи, а також 

!!! Список використаних джерел до КРБ має становити не менше 30 найменувань. 
Рекомендовано при написанні КРБ використовувати більшість нових актуальних 

літературнихі джерел, опублікованих за останні 5-7 років, та певну кількість 
англомовних джерел (мінімум 5) по темі дослідження. 

 

!!! Структурно Перелік умовних позначень розміщують після Змісту і він підлягає 
наскрізній нумерації. 

!!! Додатки розміщують після списку використаних джерел, не включають в 
загальний обсяг КРБ, але нумерують наскрізно у межах загальної нумерації. Порядок 

розміщення додатків визначається порядком появи на них посилань у тексті КРБ. 
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враховуючи відношення студента до виконання поставлених перед ним 
завдань, робить заключення щодо завершеності цього дослідження в цілому та 
можливості його допуску до захисту перед членами ЕК. 

У додатку К представлено бланк відгуку наукового керівника на КРБ. 
 
 
 
 

 
 

Зовнішня рецензія – це документ, у якому висококваліфікований фахівець 
з досліджуваної проблематики висловлює свою критичну думку щодо КРБ на 
підставі певних критеріїв (актуальності обраної теми, відповідності змісту 
роботи розкриттю її теми та досягненню мети дослідження, наявності елементів 
наукової новизни, можливості практичного впровадження результатів 
дослідження тощо) і, з врахуванням цього, оцінює дане дослідження. 

У додатку Л представлено бланк рецензії на КРБ. 
 
 
 
 
 
 

 

КРБ у Львівському університеті підлягає перевірці на наявність ознак 
академічного плагіату (див. «Положення про забезпечення академічної 
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка»), 
за результатами якої формується звіт. 

Звіт щодо результатів перевірки КРБ на ознаки академічного плагіату – 
це документ, яким підтверджують відсоток унікальності тексту КРБ і який 
видають здобувачу відповідальні на економічному факультеті Львівського 
університету особи, шляхом перевірки його КРБ на ознаки плагіату за 
допомогою визначеного Університетом сервісу пошуку плагіату - Unicheck.  

 

 
 
 
 
 

 
У додатку М Методичних рекомендацій представлено шаблон звіту 

перевірки КРБ на ознаки академічного плагіату. 
 

 
 

!!! Уразі надання науковим керівником негативного відгуку на КРБ його рішення 
щодо недопущення студента до захисту може оскаржуватись у завідувача кафедри або 

ж публічно на засіданні кафедри перед викладацьким колективом. 

!!! Найкраще обирати рецензента з представників бази практики здобувача, на 
матеріал яких він проводив своє дослідження. Рецензент може виступати і в ролі 

консультанта щодо написання окремих параграфів у другому та третьому розділі КРБ. 

!!! Відповідно до нормативних документів Львівського університету відсоток 
унікальності тексту КРБ повинен становити більше ніж 50%, інакше робота за 

рішенням випускової кафедри може бути не допущена до захисту перед членами ЕК. 
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3.3. Вимоги до оформлення КРБ 
 

Загальні вимоги 
Оформлення КРБ має відповідати загальним вимогам до наукових робіт 

згідно з державним стандартом ДСТУ 3008:2015 Звіти у сфері науки і техніки. 
Структура та правила оформлювання (Національний стандарт України).  

Текст КРБ набирають на комп’ютері через 1,5 міжрядкові інтервали (29-
30 рядків на сторінці), друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша 
білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового редактора – Times 
New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху і знизу – 
20 мм. Абзац – 15 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту - 
однаковою. 

Обсяг КРБ має бути в межах 50-60 сторінок основного тексту (до нього 
включюється вступ, розписані розділи, висновки) (2-2,5 друкованих аркушів). У 
додатку Н відображено структуру КРБ щодо особливостей нумерації та 
рекомендованої кількості сторінок її структурних частин. 

Текст основної частини КРБ поділяють на розділи, які діляться на 
підрозділи. Заголовки структурних частин КРБ «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 
УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ» (якщо є), «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», 
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» (якщо є) друкують 
великими літерами по середині. Заголовки підрозділів друкують маленькими 
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка 
не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 
розділяють крапкою. Відстань між заголовком підрозділу та текстом, а також 
між заголовком розділу і підрозділу повинна становити 2 інтервали.  
 
 

Кожну структурну частину КРБ треба починати з нової сторінки, а 
підрозділи починають на ті же сторінці через відступ у 3 інтервали.  

 
 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, подають арабськими цифрами 
без знаку №. Першою сторінкою КРБ є титульний аркуш, який включають до 
загальної нумерації сторінок МР. На титульному аркуші номер сторінки не 
вказують. На наступних сторінках, які підлягають нумерації, номер 
проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.  

Такі структурні частини КРБ як «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 
ПОЗНАЧЕНЬ» (якщо є), «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» (якщо є), не мають порядкового 
номеру, але аркуші, на яких вони розташовані, нумерують звичайним чином.  

Номер розділу ставлять арабськими цифрами після слова «РОЗДІЛ» через 
пробіл, після номера крапку не ставлять. Потім з нового рядка друкують 
заголовок розділу великими прописними літерами. Підрозділи нумерують у 
межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і 

!!! До загального обсягу сторінок КРБ не входять бланк індивідуального завдання, 
анотація, додатки та таблиці й рисунки, які повністю займають площу сторінки. 
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порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера 
підрозділу повинна стояти крапка, наприклад, «1.2.» (другий підрозділ першого 
розділу). Потім у тому ж рядку через пробіл наводять назву підрозділу. 

 
Вимоги до оформлення рисунків 
Усі види рисунків (графіки, діаграми, схеми, алгоритми фотографії, 

таблиці без цифр тощо) позначаються словом «Рис.» і нумерують послідовно в 
межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер рисунку 
повинен складатися з номера розділу і власного порядкового номеру, між 
якими ставиться крапка. Наприклад, «Рис. 1.2.» (другий рисунок першого 
розділу). Номер рисунку, його назва і пояснювальні написи розміщують 
послідовно під ним і друкуються шрифтом розміром 14 мм. Назва рисунку 
подається пів жирним шрифтом. Вся текстова інформація у рисунку друкується 
шрифтом розміром 12 мм. На кожен рисунок при його представленні повинно 
бути посилання на літературне джерело, звідки його запозичено. Якщо рисунок 
є доповнений/удосконалений автором на основі певного джерела чи 
розроблений ним самостійно, то це необхідно зазначити під назвою рисунка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формулювання посилань на джерела до рисунків (наприклад, фрази 

«Джерело: розроблено автором» чи «Джерело: удосконалено автором на основі 
[5, с. 10]») необхідно друкувати шрифтом розміром 12 мм. 

За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними 
(підрисунковий підпис). Рисунки необхідно подавати у КРБ безпосередньо 
після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Масштабні 
рисунки, розміри яких більше формату А4, найкраще розміщувати у додатках, 
роблячи посилання на це у тексі роботи. Не варто у тексті КРБ оформляти 
посилання на рисунок як самостійні фрази. У тому ж місці, де викладається 
тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують 
посилання у вигляді виразу в круглих дужках (рис. 1.2) або зворот типу … як це 
видно з рис. 1.2 або … як це показано на рис. 1.2. 

 

Приклад 

 
Рис. 1.2. Модель «м’якої» політики управління персоналом [5, с. 10] 

або 
Рис. 1.2. Модель «м’якої» політики управління персоналом 

Джерело: удосконалено автором на основі [5, с. 10] 
або 

Джерело: розроблено автором  
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Вимоги до оформлення таблиць 
У вигляді таблиці, як правило, необхідно подавати весь цифровий 

матеріал. Нумерацію таблиць подають арабськими цифрами без знака №. 
Таблиці позначаються словом «Таблиця» і цей напис із вказанням номера 
таблиці розміщують у правому верхньому куті над її заголовком. Назва таблиці 
подається півжирним шрифтом. 

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення 
тих елементів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, шапці, чи в 
них обох; логічний предикат або присудок таблиці (тобто дані, яким 
характеризується підмет) – у програмці, а не в шапці чи боковику. Кожен 
заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядку 
в боковику – всіх даних цього рядка. 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 повинна 
бути не меншою 8 мм. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу, якого вона 
стосується, і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, 
наприклад: «Таблиця 2.1» (перша таблиця другого розділу). Номер таблиці, її 
назву друкуються шрифтом розміром 14 мм. Назва таблиці друкується по 
середині півжирним шрифтом. Посилання на її джерело зазначається в кінці 
назви таблиці у квадратних дужках. Якщо таблиця є розрахована автором на 
основі певного джерела чи певної документації, то це необхідно зазначити під 
самою таблицею. Вся інформація під таблицею, що стосується джерела, у 
таблиці, заголовки її стовпців, рядків друкуються шрифтом розміром 12 мм. 

 

 
 
 

 
 
 

Приклад 
                                                                                               Таблиця (номер) 

Назва таблиці [посилання] 

Шапка 
 
 
 
Рядки 

  Заголовки 
граф 
Підзаголовки 
граф 
 

    

     

     

Боковик (заголовки рядків) Стовпці 

!!! В окремих випадках текст, цифрові значення у рисунках та таблицях можуть бути 
надруковані 11-10 розміром шрифта 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Таблиці необхідно подавати у КРБ безпосередньо після тексту, де вони 

згадані вперше. Якщо там вони не поміщаються повністю, то відразу їх 
розміщувати на наступній сторінці. Таблиці, розміри яких більше формату А4, 
найкраще розміщувати у додатках, роблячи посилання на це у тексі роботи. 

У тексті КРБ бажано уникати переносів таблиць на наступну сторінку.  
Примітки до тексту і таблиць, в яких наводяться довідкові та 

пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо 
приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять 
двокрапку, наприклад: Примітки: 1. … 2. … Якщо є одна примітка, то її не 
нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку. 

 

Вимоги до оформлення формул 
 

Формули в КРБ (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. 
Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули у 
розділі, між якими ставлять крапку. Номери формули пишуть біля правого поля 
аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша 
формула третього розділу). Посилання у тексті на порядкові номери формул 
також дають у дужках (наприклад: ...у формулі (3.1)). 

У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, 
встановлені відповідними стандартами або іншими документами.  

Пояснення (експлікація) символів і числових коефіцієнтів, що входять до 
формули, якщо вони не пояснювалися у тексті, мають бути наведені 
безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового 
рядка у тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок 
пояснення має починатися словом “де”. Після експлікації необхідно робити 
посилання на джерело, з якого взята формула.  

 
 
 

Приклад  
Таблиця 2.1 

 
Аналіз показників ліквідності ТОВ «______» за 2018-2020 рр. 

Показники На кінець року 

 2018 2019 2020 

    
    
    

    

Джерело: розраховано автором на основі даних фінансової звітності підприємства 
 за 2018-2020 рр. 
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Загальне правило пунктуації у тексті з формулами таке: формула входить 
до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і у тексті перед 
ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.  

 

Правила цитування та посилання на використані джерела 
При написанні КРБ студент повинен посилатися на джерела, які 

використовувалися при аналізі проблеми, цитувалися у роботі, або на ідеях і 
твердженнях яких формулювалися власні висновки здобувача з досліджуваної 
тематики. 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.  

У КРБ повинні бути посилання на усі джерела, зазначені у списку 
використаних. Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із 
зазначенням: 1) порядкового номера джерела (береться він зі списку 
використаних джерел); 2) номера сторінки, з якої взято певне запозичення, 
думка, статистичні дані тощо (наприклад, посилання [1, с. 7] означає, що 
використано інформацію з джерела під номером 1 у списку використаних 
джерел, яка знаходиться на 7 сторінці цього джерела). Якщо у джерела немає 
сторінок (наприклад, інфомація з окремих вебсайтів), то зазначається лише 
порядковий номер джерела (наприклад, [14]).  

 

 
 
 
 
У разі прямого цитування, цитата береться у лапки. Якщо дається 

непряме цитування, варто точно викладати думки автора і дати посилання на 
джерело, з якого взято цю думку. Якщо у декількох джерелах є схожі 
твердження, позиції їх авторів, то, сформулювавши своє власне на основі цього, 
здобувач повинен зробити посилання на ці джерела (наприклад, …що зазначено 
у працях [2, 5]). 

Посилання на рисунки у КРБ вказують порядковим номером, при цьому 
слово «рисунок» у тексті пишуть скорочено (наприклад, на рис. 1.2 

Приклад  
 

ZT= 1,5X1+0,08X2+10X3+5X4+0,3X5+0,1X6,    (3.1) 
 
де ZT  — показник банкрутства;  
X1 — відношення грошових надходжень до зобов’язань;  
X2 — відношення валюти балансу до зобов’язань; 
X3 — відношення чистого прибутку до середньорічної суми активів; 
X4 — відношення прибутку до виручки; 
X5 — відношення виробничих запасів до виручки; 
X6 — відношення виручки до основного капіталу [30, с. 10]. 

!!! У КРБ необхідно робити посилання на першоджерела, уникаючи непрямих 
посилань 
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зображено…). За тим же принципом робляться посилання на таблиці 
(наприклад, у табл. 2.1 представлено…). У повторних посиланнях на таблиці та 
рисунки треба вказувати скорочене слово «дивись» (наприклад, див. табл. 2.1 
чи див. рис. 2.2). Посилання на формули вказують порядковим номером 
формули у круглих дужках (наприклад, у формулі (2.1) передбачено…). 

 

Оформлення списку використаних джерел  
У список використаних джерел включають усі використані під час 

написання КРБ інформаційні джерела. Бібліографічний опис складають 
безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і 
бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, 
скорочення назв і т. ін.  

Для оформлення бібліографічного опису використаних джерел необхідно 
використовувати Національний стандарт України «Інформація та документація. 
Бібліографічна посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 
8302:2015» (див. додаток И). 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: 1) у порядку 
згадування посилань у тексті; 2) в алфавітному порядку прізвищ перших 
авторів або заголовків (найбільш рекомендований для КРБ). 

 

Оформлення додатків 
Додатки розміщують після списку використаних джерел, не включають в 

загальний обсяг КРБ, але нумерують сторінки у межах загальної нумерації. 
Порядок розміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у 
тексті КРБ. Кожен додаток починається з нової сторінки. Слово «додаток» 
друкується справа угорі малими літерами з першої великої і з позначенням його 
великою літерою (наприклад, Додаток А). Під ним посередині рядка друкується 
заголовок додатку малими літерами з першої великої напівжирним шрифтом. 
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 
винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. У разі повного використання літер 
української та латинської абеток допускається позначення додатків арабськими 
цифрами. Текст кожного додатка, за необхідності, може бути поділений на 
розділи, підрозділи (параграфи), які нумерують у межах кожного додатку. У 
цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і 
крапку (наприклад, А.2 – другий розділ Додатка А). Рисунки, таблиці та 
формули, розміщені у додатках, нумерують у межах кожного додатка 
(наприклад, рис. Д.2 – другий рисунок Додатка Д).  

 

Вимоги до палітурки 
КРБ опалітурюють лише у тверду коленкорову оправу. На палітурці 

можна надрукувати: 1) назву закладу вищої освіти - Львівський націонпальний 
університет імені Івана Франка (вверху по центру); 2) назву виду наукової 
роботи  - Кваліфікаційна робота бакалавра (посередині по центру); 3) місце і рік 
написання – м. Львів -202_ (знизу по центру). 
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4. ВИМОГИ ДО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ БАКАЛАВРА 
 

4.1. Підготовка до захисту 
 
Згідно з затвердженими термінами етапів виконання КРБ в 

індивідуальному завданні здобувач зобов’язаний подати роботу науковому 
керівникові на перевірку до певної дати. У разі порушення студентом 
календарного графіку виконання КРБ завідувач кафедри, за поданням 
наукового керівника роботи, має право звернутися до декана з пропозицією 
відрахувати порушника з числа студентів Університету як такого, що не 
виконує навчальний план.  
 
 
 
 
 

Попередній захист - це процедура визначення ступеня готовності КРБ до 
захисту. На попередньому захисті студент повинен як мінімум мати готовими 
усі розділи роботи. Попередній захист КРБ може відбуватися за рішенням 
випускової кафедри оффлайн чи онлайн. На цей захист студент готує 
виступ/презенацію, де розкриває структуру роботи, висвітлює основні 
результати, одержані по кожному розділу дослідження.  
 
 
 

 
 

Після виступу студент відповідає на запитання членів комісії. Комісія дає 
зауваження та рекомендації щодо завершення виконання роботи і приймає 
рішення про допуск (недопуск) студента до захисту КРБ перед членами ЕК. 

Після доопрацювання усіх зауважень наукового керівника та членів 
комісії, висловлених на попередньому захисті, відбувається процедура 
перевірки КРБ на ознаки академічного плагіату.  

Науковий керівник оформляє свій відгук, а також закінчена КРБ 
передається на рецензування зовнішньому рецензенту. 

Не пізніше, ніж за 10 днів до призначеного дня захисту КРБ, здобувачі 
подають на кафедру: 

1) один опалітурнений примірник КРБ з підписами студента, наукового 
керівника та рецензента у визначених для цього місцях, а також з відповідним 
записом керівника випускової кафедри про допуск роботи до захисту; 

2) супровідні документи, які вкладаються у конвер, що вклеюється у 
відповідному місці опалітуреної КРБ: 

- відгук наукового керівника;  

!!! Виступ-презентація на попередньому захисті КРБ повинна тривати до 5 хв. з 
кількістю слайдів до 6 шт. 

!!! Для КРБ не пізніше, ніж за 30 днів до призначеної дати захисту, проводиться 
попередній захист роботи перед викладацьким складом випускової кафедри 
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- зовнішня рецензію, завірена у відповідному порядку;  
- звіт щодо результатів перевірки КРБ на ознаки академічного плагіату; 
- копії наукових статей, тез конференцій, що засвідчують апробацію 

результатів бакалаврського дослідження. 
3) електронний варіант роботи у форматі MS Word з метою подальшого 

розміщення його на відповідному сайті Університету. 
Відсутність якогось з перелічених елементів є підставою для 

недопущення здобувача до захисту КРБ перед членами ЕК. 
Здобувач при підготовці до захисту своєї КРБ перед членами ЕК формує 

такі допоміжні та наочні матеріали: 
1) текст своєї доповіді про мету, завдання, зміст роботи, основні 

результати, одержані в ході дослідження; 
2) файл презентації своєї КРБ. Орієнтовна структура слайдів 

презентації КРБ може бути такою: 
Слайд. 1. Титульний. На ньому вказується тема КРБ, її автор, група, 

науковий керівник та рецензент. 
Слайд. 2. Мета, завдання, предмет, об’єкт та база дослідження. 
Слайд. 3. Теоретичні аспекти та досвід кращих практик з вирішення 

конкретного завдання у сфері управління або управлінської проблеми. 
Слайд. 4. Результати економіко-управлінського аналізу діяльності 

підприємства з зазначенням виявлених проблем відповідно до теми 
дослідження. 

Слайд. 5. Результати аналізу середовища функціонування підприємства 
і/або зовнішнього середовища, бізнес-середовища, інноваційного середовища 
відповідно до теми дослідження. 

Слайд. 6-7. Результати дослідження управлінських процесів/систем, 
особливостей бізнес-адміністрування або іншого аналізу відповідно до теми 
дослідження з зазначенням виявлених проблем і напрямів їх подолання. 

Слайд. 8-9. Система заходів з вирішення конкретного завдання у певній 
сфері управління. 

Слайд. 10-11. Результати планування організаційно-економічного 
механізму впровадження та реалізації запропонованих заходів. 

Слайд. 12. Оцінка, прогнозування та обґрунтування ефективності 
реалізації запропонованих заходів; 

3) роздатковий ілюстративний матеріал до КРБ, який може містити 
основні таблиці, рисунки, що стосуються презентації роботи.  

 
4.2. Процедура захисту 
 
Порядок захисту КРБ встановлюється відповідно до вимог вищої школи 

рішенням випускової кафедри. Захист КРБ проводиться згідно з затвердженим 
графіком на відкритому засіданні ЕК за участю не менше двох третин складу 
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комісії. Секретар ЕК викликає за списком студентів, оголошує тему роботи та 
передає голові ЕК роботу та усі необхідні документи.  

Процедура захисту КРБ передбачає: 
- стислу доповідь студента про основні характеристики роботи та основні 

результати, одержані в ході дослідження; 
- оголошення відгуку та рецензій на роботу;  
- відповіді на негативні сторони роботи, зазначені у рецензії;  
- відповіді на запитання членів ЕК.  

 
 
 

 
Доповідь має бути лаконічною, конкретною, стосуватися переважно 

результатів роботи, з відсилкою на ті чи інші слайди презентації чи 
роздатковий ілюстративний матеріал.  

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:  
 актуальність теми;  
 мету, завдання, предмет, об’єкт та база дослідження; 
 структуру роботи; 
 висновки з аналізу стану розв’язання проблематики; 
 зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності (для 

цієї частини рекомендується витратити не менше 70% часу, відведеного для 
доповіді).  

Завершуючи доповідь, здобувач має відзначити:  
 які його розробки можуть бути впроваджені або прийняті до 

впровадження;  
 де ще, на його думку, варто застосувати результати дослідження;  
 яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність 

запропонованих ним заходів. 
Загалом процедура захисту однієї КРБ не повинна перевищувати 20 

хвилин.  
Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні членів ЕК 

ними виноситься рішення і публічно оголошується здобувачам. 
 
 
 

 
 

Рішення ЕК оголошується її Головою у день захисту. Після захисту КРБ 
передають в архів (бібліотеку) Університету. 

На підставі результатів захисту КРБ на засіданні ЕК здобувачу 
присвоюється кваліфікація - Бакалавр менеджменту за спеціалізацією 
«Менеджмент організацій і адміністрування». 

!!! У разі незгоди між членами комісії щодо оцінки КРБ, думка голови є вирішальною. 

!!! Час виступуздобувача на захист своєї КРБ не повинен перевищувати 7-10 хвилин 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
БАКАЛАВРА 

 

5.1. Групи критеріїв оцінювання КРБ 
 

На захисті кожний член ЕК оцінює КРБ по 100-бальній шкалі, згідно з 
критеріями оцінювання, розробленими випусковою кафедрою (додаток П) та 
узгодженими з головою екзаменаційної комісії. 

У процесі оцінення виконаної КРБ та її захисту використовують низку 
чинників, які об’єднані у три основні групи критеріїв: 

1. Змістовні аспекти основних розділів роботи (максимально 40 балів): 
 актуальність обраної теми дослідження та відповідність її структури 

логіці викладу у ній матеріалу відповідно до окресленої мети та завдань;  
 адекватність використовуваних методів дослідження; 
 рівень обґрунтування запропонованих рішень та практичне значення 

результатів дослідження; 
 ступінь самостійності проведення дослідження. 
2. Дотримання вимог до оформлення, апробації результатів роботи, 

термінів виконання та правил академічної доброчесності (30 балів): 
 якість оформлення тексту КРБ, ілюстративного та табличного 

матеріалу, списку використаних джерел відповідно до технічних параметрів і 
вимог; 

 наявність апробації результатів дослідження за темою КРБ; 
 врахування даних звіту щодо перевірки КРБ на наявність ознак 

акдемічного плагіату. 
3. Якість захисту роботи (30 балів): 
 уміння лаконічно, послідовно та чітко викласти суть і результати 

дослідження;  
 здатність аргументовано захищати та відстоювати свої пропозиції, 

думки, погляди при відповідях на запитання;  
 володіння культурою мовлення, публічного виступу, дискусії; 
 якість представленого презентаційного матеріалу. 
Після закінчення захисту на закритому засіданні ЕК підраховують бали за 

КРБ кожного здобувача на основі балів кожного з членів ЕК, які переводяться в 
оцінку та вносяться до протоколу. Переведення даних 4-бальної шкали в 100-
бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку: 

 

Оцінка в балах Оцінка ECTS За національною шкалою 
90-100 А Відмінно 
81-89 В 

Добре 
71-80 С 
61-70 D 

Задовільно  
51-60 Е  
21-50 FX Незадовільно  

 0-20 F 
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5.2. Основні умови отримання оцінки за КРБ 
 

Основними умовами отримання своєї оцінки здобувачем за виконану і 
захищену КРБ є наступні: 

«Відмінно». КРБ є бездоганною в усіх відношеннях, містить елементи 
новизни, має практичне значення, є конкретною та обґрунтованою, має оцінку 
реалізації запропонованих рішень та пропозицій, присутня наукова полеміка, 
доповідь із активним використанням слайдів презентації логічна, обрунтована, 
змістовна, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, 
відповіді на запитання членів ЕК правильні, розгорнуті, змістовні. 

«Добре». Тема КРБ розкрита, але мають місце окремі недоліки 
непринципового характеру: в теоретичній частині поверхнево зроблений аналіз 
літературних джерел, елементи новизни чітко не представлені, недостатньо 
використані релевантні інформаційні матеріали, мають місце незначні 
зауваження в рецензії та відгуку, у науковій полеміці відчувається 
недостатність аргументів, доповідь логічна, чітка, презентаційний матеріал 
достатньо підсилює довідь, відповіді на запитання членів ЕК в основному 
правильні, оформлення роботи в межах вимог. 

«Задовільно». Тема КБР в основному розкрита, але мають місце недоліки 
змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ 
має компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є 
надлишок елементів описовості, добір інформативних матеріалів не завжди 
обґрунтований і не дуже релевантний, пропозиції, що містяться в третьому 
розділі, обґрунтовані непереконливо, у рецензії і відгуку є окремі зауваження, 
доповідь прочитана або зчитана з презентації, не всі відповіді на запитання 
членів ЕК правильні чи повні. Є деякі суттєві зауваження щодо оформлення 
роботи. 

«Незадовільно». Нечітко сформульована мета КРБ. Розділи погано 
пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних 
джерел. Аналіз виконаний поверхнево, переважає описовість на шкоду 
системності, глибині. Пропоновані заходи з аналізу не виплавають, економічне 
обґрунтування неповне. Оформлення роботи зовсім не відповідає встановленим 
вимогам. Презентаційний матеріал до роботи відсутній. Відповіді на запитання 
членів ЕК неточні або неправильні. 

Рішення ЕК про оцінку результату захисту КРБ, а також про видачу 
здобувачу диплома, присудження відповідного ступеня вищої освіти та 
присвоєння певної кваліфікації приймається на закритому засіданні ЕК 
відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали 
участь у її засіданні. За однакової кількості голосів голова ЕК має вирішальний 
голос. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

Рекомендована темати КРБ за 
ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» 

 
1. Управління фінансовими ресурсами підприємства (організації).  
2. Розробка та реалізація інвестиційної стратегії підприємства (організації). 
3. Організація антикризового управління підприємством на різних стадіях його життєвого 
циклу. 
4. Управління інноваційною політикою підприємства (організації).  
5. Антикризові засади управління підприємством (організацією).  
6. Удосконалення інвестиційної привабливості підприємства. 
7. Управління економічною безпекою підприємства (організації). 
8. Управління фінансовою безпекою підприємства (організації). 
9. Управління інвестиційною діяльністю суб’єкта господарювання. 
10. Шляхи удосконалення управління фінансовими результатами підприємства (організації). 
11. Управління фінансовими результатами суб’єкта господарювання в умовах рецесії та 
виходу з неї. 
12. Організація та ефективність управління банківською діяльністю. 
13. Розробка системи менеджменту на підприємствах малого бізнесу. 
14. Організаційно-економічні засади формування інноваційної стратегії розвитку 
підприємства. 
15. Принципи та методи управління інвестиційною діяльністю підприємства (організації).  
16. Формування фінансової стратегії підприємства (організації). 
17. Ефективність управляння підприємством (організацією).  
18. Планування виробничої діяльності підприємства. 
19. Планування діяльності підприємства (організації) (вказати галузь, вид економічної 
діяльності чи сферу). 
20. Фінансово-економічна діяльність в управлінні організацією. 
21. Управління собівартістю продукції (робіт, послуг). 
22. Управління прибутком організації для забезпечення сталого розвитку. 
23. Управління операційною діяльністю підприємства (організації).  
24. Управління фінансовою діяльністю підприємства (організації).  
25. Управління ресурсним потенціалом підприємства (організації).  
26. Управління бізнес-процесами в організації (на підприємстві, в установі). 
27. Управління покращенням забезпечення та використання виробничих ресурсів на 
підприємстві (в організації). 
28. Система управління підприємством (організацією). 
29. Удосконалення системи управління оборотними активами підприємства (організації). 
30. Розробка ефективної системи управління фінансами організації. 
31. Формування антикризової програми діяльності підприємства та заходів щодо її 
реалізації. 
32. Формування ефективної системи управління витратами на підприємстві (в організації). 
33. Формування стратегії фінансового оздоровлення підприємства. 
34. Вибір та обґрунтування стратегії розвитку бізнесу. 
35. Розробка та оцінка ефективності інноваційної стратегії підприємства. 
36. Формування стратегії розвитку економічного потенціалу підприємства (організації). 
37. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства (організації). 
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38. Управління результативністю функціонування операційної системи підприємства. 
39. Розробка антикризової стратегії управління бізнесом. 
40. Розвиток системи управління компанією в умовах кризи. 
41. Управління ефективністю та результативністю бізнесу. 
42. Формування стратегії фінансового оздоровлення підприємства (організації). 
43. Управління ціноутворенням на підприємстві в системі фінансового менеджменту. 
44. Розвиток функціональних стратегій підприємства (організації). 
45. Стратегічне планування розвитку бізнесу. 
46. Аналіз робочого середовища організації. 
47. Удосконалення бізнес-моделі підприємства. 
48. Аналіз основних бізнес-процесів на підприємстві. 
49. Система бізнес-адміністрування на підприємстві. 
50. Особливості державного адміністрування у сфері (вказати сферу). 
51. Організація роботи корпоративних університетів в Україні. 
52. Особливості стратегічного аналізу зовнішнього середовища в сучасних умовах. 
53. Організація віддаленої роботи на підприємстві. 
54. Особливості управління в інтернет-бізнесі. 
55. Напрями розвитку інтернет-бізнесу в сучасних умовах. 
56. Стратегії просування в інтернет- мережах. 
57. Особливості адміністрування бізнес-процесів в електронному бізнесі. 
58. Розвиток бізнес-моделей в електронному бізнесі. 
59. Інформаційна безпека бізнесу в сучасних умовах. 
60. Роль емоційного інтелекту в управлінні. 
61. Організація діяльності фізичної особи – підприємця. 
62. Застосування аутсорсингу в діяльності підприємства. 
63. Удосконалення організаційної структури підприємства. 
64. Аналіз стратегій діяльності на зовнішніх ринках. 
65. Організація діяльності в соціальних мережах. 
66. Управління адаптацією персоналу до змін в організації. 
67. Управлінська складова в управлінні змінами в організаціях. 
68. Управління поточними змінами в організації: проблеми та перспективи. 
69. Управління логістичними процесами в умовах змін. 
70. Аналіз та оцінка економічних і соціальних чинників змін у сучасних організаціях. 
71. Управління змінами корпоративної культури організації. 
72. Реінжиринг бізнес-процесів як сучасна концепція розвитку та управління в організації. 
73. Зміни у розвитку персоналу як чинник забезпечення успіху організації в майбутньому. 
74. Соціально-психологічне забезпечення реалізації змін. 
75. Сучасні виклики менеджменту організації в умовах змін. 
76. Особливості управління бізнес-процесами в умовах змін. 
77. Управління розвитком персоналу в умовах змін. 
78. Впровадження змін на підприємстві: передумови та особливості управління. 
79. Бенчмаркінг та специфіка його використання в управлінні організаційними змінами. 
80. Формування конкурентних переваг підприємства в умовах динамічних змін середовища. 
81. Формування іміджу в системі управління організацією. 
82. Методи управління поведінкою колективу підприємства. 
83. Формування системи екологічного менеджменту на підприємстві. 
84. Система формування і розвитку особистості керівника та ефективності його 
управлінської діяльності. 
85. Лідерство у системі управління підприємством. 
86. Етика управлінської діяльності в організації. 
87. Маркетинговий менеджмент на підприємстві. 
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88. Управління конфліктами в трудовому колективі. 
89. Формування організаційної культури підприємств. 
90. Корпоративна культура як чинник ефективності управління сучасним підприємством. 
91. Використання соціологічних методів в управлінні організацією. 
92. Формування сприятливого психологічного клімату на підприємстві. 
93. Формування груп та команд в організації. 
94. Психологічні засоби створення привабливого іміджу лідера в організації. 
95. Реалізація ефективної кар’єри сучасного лідера в організації. 
96. Психологічний аналіз комунікації в організаціях. 
97. Етика професійної діяльності управлінців (менеджерів). 
98. Формування і розвиток ділових комунікацій в організації. 
99. Формування моделі компетенцій сучасного керівника. 
100. Розвиток комунікативних навиків сучасного менеджера. 
101. Вдосконалення навиків командної роботи в організації. 
102. Управління групами і командами на підприємстві. 
103. Сучасна модель формування іміджу організації. 
104. Технологія підготовки публічних виступів. 
105. Формування ефективної кадрової політики на підприємстві. 
106. Управління процесами адаптації людських ресурсів в організації. 
107. Організація оцінювання людських ресурсів на підприємстві. 
108. Сучасні технології розвитку людських ресурсів в організації. 
109. Дослідження та аналіз ринку праці як інструмент ухвалення рішень для HR-менеджера. 
110. Організація системи кадрового діловодства на підприємстві. 
111. Управління конфліктними ситуаціями в організації.  
112. Соціально-психологічні аспекти процесу вивільнення персоналу. 
113. Регламентування діяльності на підприємстві. 
114. Фрілансинг як сучасний метод мотивації людських ресурсів. 
115. Аутплейсмент в управлінні людськими ресурсами. 
116. Формування системи стимулювання управлінського персоналу в організації. 
117. Технології управління ціннісними орієнтаціями персоналу організації. 
118. Методи підвищення особистої ефективності менеджера. 
119. Тайм-менеджмент у роботі управлінського персоналу. 
120. Мотиваційні аспекти управління проєктними командами. 
121. Вдосконалення організації роботи кадрової служби на підприємстві. 
122. Моніторинг конкурентного середовища сучасної організації. 
123. Управління конкурентними перевагами сучасної організації. 
124. Діагностика конкурентоспроможності продукції (послуг) організації. 
125. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного бізнес-
середовища. 
126. Діагностика конкурентного потенціалу організації. 
127. Стратегія поведінки підприємства в конкурентному бізнес-середовищі. 
128. Забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства. 
129. Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності. 
130. Управління зовнішніми бізнес-комунікаціями сучасного підприємства. 
131. Управління комунікаційною політикою на підприємстві. 
132. Вдосконалення професійних комунікацій як інструмент підвищення ефективності 
діяльності персоналу. 
133. Корпоративна культура в системі стратегічного менеджменту компанії. 
134. Формування корпоративної культури підприємства. 
135. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах кризи. 
136. Система внутрішньої соціальної відповідальності підприємства. 



37 
 
137. Формування системи франчайзингу сучасного підприємства. 
138. Організаційний дизайн сучасного підприємства. 
139. Побудова системи мотивації персоналу підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 
140. Сучасні підходи до мотивації персоналу на підприємстві. 
141. Морально-психологічні методи мотивації на підприємстві. 
142. Формування мотивуючого середовища в компанії. 
143. Вдосконалення системи стимулювання на підприємстві. 
144. Управління економічною безпекою організації. 
145. Управління ресурсною безпекою сільськогосподарського підприємства. 
146. Управління фінансовою безпекою організації. 
147. Управління якістю продукції промислового підприємства. 
148. Управління якістю аграрної продукції. 
149. Організація роботи персоналу підприємства. 
150. Сучасні методи мотивації праці працівників організації. 
151. Управління ефективністю функціонування виробничої інфраструктури. 
152. Стимулювання природоохоронної діяльності агропідприємства. 
153. Економічна ефективність функціонування малих підприємств. 
154. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища агропідприємств Львівської (іншої) 
області. 
155. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища туристичних організацій Львівської (іншої) 
області. 
156. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища туристичних організацій м. Львова (іншого 
міста). 
157. Організація роботи структурних підрозділів агрофірми (підприємства). 
158. Аналіз зовнішнього середовища агроформувань України. 
159. Організація та управління маркетинговою діяльністю підприємства. 
160. Управління маркетингової діяльністю підприємств у сфері послуг. 
161. Розробка плану маркетингу для підприємства. 
162. Використання маркетингових досліджень в діяльності підприємства. 
163. Вплив маркетингового середовища на діяльність підприємства. 
164. Маркетинговий підхід щодо розроблення та обґрунтування політики підприємства. 
165. Маркетингові стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. 
166. Вибір цільового ринку та визначення стратегії його охоплення. 
167. Дослідження конкурентоспроможності товару підприємства. 
168. Формування товарно-асортиментної політики торговельного підприємства. 
169. Формування товарної політики виробничого підприємства. 
170. Розробка рекламної кампанії по просуванню товару підприємства на ринок. 
171. Управління рекламною діяльністю підприємства. 
172. Формування стратегії і тактики конкуренції у бізнес-середовищі діяльності підприємств. 
173. Вибір конкурентної стратегії в системі управління розвитком підприємства. 
174. Дослідження іміджу підприємства та способи його покращення. 
175. Здійснення контролю за ефективністю маркетингової діяльності підприємства. 
176. Формування системи маркетингової інформації на підприємстві. 
177. Економічні методи управління та їх використання для підвищення ефективності 
діяльності підприємства. 
178. Дослідження організаційних механізмів розвитку підприємства. 
179. Вплив соціально-психологічних методів управління на ефективність діяльності 
підприємства. 
180. Побудова системи мотивації персоналу в сучасній організації. 
181. Формальні та неформальні комунікації в організації: проблеми взаємодії та впливу. 
182. Команда як сучасна форма активізації праці на підприємстві (в організації). 
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183. Сучасні комунікативні технології в управлінні підприємством. 
184. Дослідження професійної діяльності менеджера підприємства. 
185. Контроль в системі управління підприємством. 
186. Проблеми делегування повноважень в діяльності керівника. 
187. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. 
188. Формування конкурентних стратегій підприємства. 
189. Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства. 
190. Управління виробничими процесами на сільськогосподарських підприємствах. 
191. Стратегічне планування розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні. 
192. Стратегічне управління розвитком підприємств. 
193. Управління результативністю вітчизняних підприємств. 
194. Формування стратегічного потенціалу розвитку малих підприємств. 
195. Маркетингове планування діяльності підприємства. 
196. Управління брендом компанії. 
197. Управління маркетинговими логістичними системами на підприємстві. 
198. Організація оплати праці та шляхи її вдосконалення. 
199. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці на підприємстві. 
200. Формування кадрового потенціалу організації. 
201. Управління творчістю в організаціях. 
202. Формування системи матеріального стимулювання праці на підприємстві. 
203. Функція мотивації як ефективний управлінський інструмент розвитку організації. 
204. Методи й інструменти управління проєктними ризиками. 
205. Розробка та запровадження системи управління проєктами на сучасному підприємстві. 
206. Проєктне фінансування в діяльності організацій. 
207. Управління інвестиційним проєктом в діяльності підприємства. 
208. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проєкту підприємства. 
209. Розробка та ухвалення управлінських рішень на підприємстві. 
210. Управління договірними зобов’язаннями підприємства. 
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Додаток Б 
 

Б.1. Форма титульного аркушу КРБ 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 
Кафедра менеджменту 

 
 
 
 
 
 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА 
за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент організацій і адміністрування» 
спеціальності 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
 
 
 
 

на тему: «_________________________________________________________» 
 

 

Виконав/ла: студент/ка групи Екм-4_с/з 

ПІБ студента/ки 

  

   підпис 

Науковий керівник: вказати науковий ступінь, вчене звання, посаду 

ПІБ наукового керівника 

  

   підпис 

Рецензент: вказати посаду, назву підприємства/установи  

ПІБ рецензента 

  

            підпис 

 

 

 

 

Львів – 20___ 
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Б.2. Приклад оформлення титульного аркушу КРБ 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 
Кафедра менеджменту 

 
 
 
 
 
 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА 
за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент організацій і адміністрування» 
спеціальності 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
 
 
 
 

на тему: «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ» 

 

 

Виконала: студентка групи Екм-41с 

Кулик Ярина Михайлівна 

  

   підпис 

Науковий керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

Грищук Анна Михайлівна 

  

   підпис 

Рецензент: директор ТОВ «Варус» 

Барчишин Андрій Андрійович 

  

            підпис 

 

 

 

 

 

 

Львів – 20__ 
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Додаток В 
 

В.1. Форма бланку завдання на КРБ 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Економічний факультет 
Кафедра менеджменту 

 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент» 
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Завідувач кафедри менеджменту  

__________ проф. Кундицький О.О. 
«____» ___________________ 20__ р. 

 
 

З А В Д А Н Н Я 
на кваліфікаційну роботу бакалавра 

____________________________________________________________________ 
(ПІБ студента) 

 
1. Тема роботи: _________________________________________________________________ 
затверджена на Вченій раді факультету від «___» ____________ 20___ р., протокол № __.  
 
2. Термін подання закінченої роботи: ______________________________________________ 
 
3. Вихідні дані до роботи (вказати основні джерела (3-4 найменування)) _________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Перелік питань для розробки роботи (формується відповідно до змісту назв кожного з 
розділів та підрозділів роботи): ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): _________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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6. Консультанти з роботи (із зазначенням розділів роботи, до яких вони відносяться): 
 

Розділ Консультанти 
Підпис, дата 

завдання 
видав 

завдання 
прийняв 

Розділ 1    
Розділ 2    
Розділ 3    
 
7. Дата видачі завдання: «____» ________________ 20__ року 
 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Найменування етапів  Термін виконання  
Примітка,  

підпис 
1.  Вибір теми та затвердження попереднього 

плану роботи 
  

2.  Підбирання та аналізування теоретичної бази 
дослідження. Написання першого розділу 
роботи.  

  

3.  Підбирання та аналізування практичного 
матеріалу. Написання другого розділу роботи 

  

4.  Написання третього розділу роботи 
 

  

5.  Оформлення вступу та висновків, списку 
використаних джерел, анотації та підготовка 
супровідної документації 

  

6.  Подання роботи на перевірку на ознаки 
академічного плагіату 

  

7.  Доопрацювання роботи відповідно до 
зауважень наукового керівника, рецензента та 
результатів перевірки на плагіат 

  

8.  Подання готової переплетеної роботи на 
кафедру 

  

 
 
Студент   ___________________  ___________________________ 
     підпис     ініціали, прізвище 

    
Науковий керівник  ____________________  ___________________________ 
     підпис     ініціали, прізвище 
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В.2. Приклад оформлення бланку завдання на КРБ 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Економічний факультет 
Кафедра менеджменту 

 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент» 
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Завідувач кафедри менеджменту  

__________ проф. Кундицький О.О. 
«____» ___________________ 20__ р. 

 
З А В Д А Н Н Я 

на кваліфікаційну роботу бакалавра 
 

Кулик Ярини Михайлівни 
 

1. Тема роботи: «Управління розвитком людського капіталу для забезпечення 
конкурентоспроможності організації», затверджена на Вченій раді факультету від «___» 
____________ 20___ р., протокол № __.  
 
2. Термін подання закінченої роботи: «01» червня 20__ р. 
 
3. Вихідні дані до роботи (вказати основні джерела (3-4 найменування)):  

1.Левченко А.О. Методичні підходи до управління розвитком персоналу на 
підприємстві. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: 
Економічні науки. Вип. 7. Ч. ІІ. Кіровоград: КНТУ, 2015. С. 155-163. 
2. Офіційний сайт Варус: про компанію URL: https://varus.ua/uk/about-company (дата 
звернення: 15.07.2022). 
3. Bratton, J. and Gold, J. (2017) Human Resource Management. 6th edn. Bloomsbury 
Publishing. URL: https://www.perlego.com/book/2996843/human-resource-management-pdf 
(дата звернення: 25.07.2022). 
 

4. Перелік питань для розробки роботи (формується відповідно до змісту назв кожного з 
розділів роботи):  

1. Розкрити теоретичні основи конкурентоспроможності організації та управління 
людським капіталом. 
2. Здійснити аналіз системи управління персоналом у розрізі забезпечення 
конкурентоспроможності організації (на прикладі мережі продуктових супермаркетів 
VARUS). 
3. Розробити заходи підвищення ефективності використання людського капіталу в 
контексті забезпечення конкурентоспроможності організації 

 
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): 1) 
рисунки: алгоритм розробки стратегії управління персоналом; діаграми щодо оцінки роботи 
персоналу; 2) таблиці: техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Варус»; штатний 
розпис ТОВ «Варус». 
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6. Консультанти з роботи (із зазначенням розділів роботи, до яких вони відносяться): 
 

Розділ Консультанти 
Підпис, дата 

завдання 
видав 

завдання 
прийняв 

Розділ 1 доц. Грищук А.М.   
Розділ 2 доц. Грищук А.М., Барчишин А.А.   
Розділ 3 доц. Грищук А.М.   
 
7. Дата видачі завдання: «25» вересня 20__ року. 
 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Найменування етапів  Термін виконання  
Примітка,  

підпис 
9.  Вибір теми та затвердження попереднього 

плану роботи 
до 01.11.20__  

10.  Підбирання та аналізування теоретичної бази 
дослідження. Написання першого розділу 
роботи.  

до 01.01.20__  

11.  Підбирання та аналізування практичного 
матеріалу. Написання другого розділу роботи 

до 01.03.20__  

12.  Напрацювання та розробка рекомендаційних 
заходів та пропозицій. Написання третього 
розділу роботи 

до 01.04.20__  

13.  Оформлення вступу та висновків, списку 
використаних джерел, анотації та підготовка 
супровідної документації 

до 01.05.20__  

14.  Подання роботи на перевірку на ознаки 
академічного плагіату 

до 20.05.20__  

15.  Доопрацювання роботи відповідно до 
зауважень наукового керівника, рецензента та 
результатів перевірки на плагіат 

до 31.05.20__  

16.  Подання готової переплетеної роботи на 
кафедру 

01.06.20__  

 
 
Студент   ___________________  ___________________________ 
     підпис     ініціали, прізвище 

    
Науковий керівник  ____________________  ___________________________ 
     підпис     ініціали, прізвище 
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Додаток Д 
 

Д.1. Структура анотації до КРБ 
 

АНОТАЦІЯ 
______________________________________________________ 

(ПІБ студента у називному відмінку) 

____________________________________________________________________ 
(назва КРБ) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Мета та зміст роботи за розділами___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
Одержані результати та можливість їх застосування___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
Дані про обсяг роботи, кількість рисунків, таблиць, використаних джерел, додатків_________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Ключові слова: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

(5-7 слів та словосполучень) 

 
 

 
ANNOTATION 

______________________________________________________ 
(Student’s full name in the nominative case) 

____________________________________________________________________ 
(the title of bachelor's degree qualification work) 

Ivan Franko National University of Lviv 
 
The purpose and the content of the work by sections _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
Obtained results and the possibility of their application ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
Information about the volume of work, the number of figures, tables, a list of sources, appendices _ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Keywords: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

(5-7 words and phrases) 
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Д.2. Приклад написання анотації до КРБ 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Кулик Ярина Михайлівна 
Управління розвитком людського капіталу для забезпечення конкурентоспроможності 

організації 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
У роботі розроблені заходи з удосконалення процесу управління людським капіталом 

як фактором, що забезпечує конкурентоспроможність сучасного підприємства. У першому 
розділі досліджено поняття та складові системи управління людським капіталом. 
Обгрунтовано важливе значення систем професійного розвитку та навчання персоналу в 
епоху змін. У другому – проводиться аналіз системи управління персоналом на обраній базі 
дослідження. Виявлено, що існує прямий взаємозв’язок між проведеними змінами в системі 
управління персоналом організації та підвищенням її конкурентоспроможності. У третьому – 
розробляються заходи щодо підвищення ефективності використання людського капіталу. 
Доведено, що у системі ефективних заходів велику роль необхідно відводити антикризовим 
механізмам управління людським капіталом: адаптації, утриманню та наданню можливостей 
для розвитку персоналу організації.  

Робота складається з вступу, трьох розділів, семи параграфів, висновків та списку 
використаних джерел, який нараховує 45 позицій. Основний текст бакалаврської роботи 
викладено на 60 друкованій сторінці. Робота ілюстрована 10 таблицями, 7 рисунками та 
двома додатками. 

Ключові слова: людський капітал, персонал, конкурентоспроможніть організації, 
управління розвитком людського капіталу. 

 
 

ANNOTATION 
 

Yaryna Kulyk 
Management of human capital development to ensure the organization 

competitiveness 
Ivan Franko National University of Lviv 

 
Measures for improving of the process of human capital management as a factor ensuring 

the competitiveness of a modern enterprise were developed in the work. In the first chapter, the 
concepts and components of the system of human capital management were explored. The 
importance of systems of professional development and human training in the in times of change 
was substantiated. In the second, an analysis of the human management system was performed at 
the investigated enterprise. It was proved that there is a direct relationship between the changes 
made in the human management system of the organization and the increase of its competitiveness. 
In the third, effective measures to increase of using of human capital were developed. It was proved 
that in the system of effective measures, a major role should be assigned to anti-crisis mechanisms 
of human capital management: adaptation, retention and provision of opportunities for the 
development of the organization’s human resources. The work consists of an introduction, three 
chapters, seven paragraphs, conclusions and a list of sources with 45 titles. The main text of the 
Bachelor’s degree qualification work contains 60 printed pages. The work was illustrated with 10 
tables, 7 figures and two appendices. 

Keywords: human capital, human resources, competitiveness of organization, management 
of human capital development. 
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Додаток Е 
 

Е.1. Структура змісту КРБ 
 

ЗМІСТ 
 

ВСТУП......................................................................................................................___ 

РОЗДІЛ 1. НАЗВА...................................................................................................___ 

1.1. Назва підрозділу 1.1............................................................................___ 

1.2. Назва підрозділу 1.2............................................................................___ 

РОЗДІЛ 2. НАЗВА...................................................................................................___ 

2.1. Назва підрозділу 2.1............................................................................___ 

2.2. Назва підрозділу 2.2............................................................................___ 

2.3. Назва підрозділу 2.3............................................................................___ 

РОЗДІЛ 3. НАЗВА...................................................................................................___ 

3.1 Назва підрозділу 3.1............................................................................___ 

3.2 Назва підрозділу 3.2............................................................................___ 

ВИСНОВКИ.............................................................................................................___ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................___ 

ДОДАТКИ................................................................................................................___ 
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Е.2. Приклад змісту КРБ 
 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП..........................................................................................................................3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ 

КАПІТАЛОМ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ…………..5 

1.1. Поняття та складові системи управління людським капіталом в 

організації..........................................................................................................7 

1.2. Значення професійного розвитку та навчання персоналу в 

забезпеченні конкурентоспроможності сучасної організації в умовах 

змін....................................................................................................................12 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ У 

РОЗРІЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

(на прикладі мережі продуктових супермаркетів VARUS)...................................19 

2.1. Загальна характеристика господарсько-економічної діяльності 

організації………………………………………………………………….....19 

2.2. Аналіз змін у системі управління розвитком персоналу організації 

та їх вплив на підвищення її конкурентоспроможності…………………..26 

2.3. Вплив розвитку персоналу на показники ефективності діяльності 

організації…………………………………………………………………….35 

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В 

КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ............................................................................................................42 

3.1. Підходи до формування системи розвитку людського капіталу в 

умовах кризи....................................................................................................44 

3.2. Нові форми та засоби навчання персоналу…………………….........49 

ВИСНОВКИ...............................................................................................................56 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................58 
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Додаток Ж 
 

Характеристика основних методів наукового дослідження 
 

1. Загальнонаукові методи 
Методи Характеристика 

Абстрагування 
 

Відвертання уваги в думках від несуттєвих властивостей, зв’язків, 
відношень предметів і виділення декількох сторін, що цікавлять 
дослідника. 

Аналіз Розклад предмета дослідження (об’єкта, властивості тощо) на окремі 
складові частини. 

Синтез Поєднання окремих сторін предмета дослідження в єдине ціле. 
Екстраполяція  Поширення висновків, отриманих зі спостереження за однією частиною 

явища, на іншу його частину. 
Індукція Спосіб міркування від більш приватних суджень до більш загального 

судження, установлення загальних правил і законів на підставі 
вивчення окремих фактів й явищ. 

Дедукція Спосіб міркування від загального судження до приватного судження, 
пізнання окремих фактів й явищ на підставі знання загальних законів і 
правил. 

Історичний Дослідження виникнення, формування і розвитку процесів у 
хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх і зовнішніх 
зв’язків, закономірностей та суперечностей. 

Логічний Метод відтворення, реконструювання в мисленні, свідомості складного 
об’єкта, що розвивається (або, що розвивалося) у формі історичної 
теорії при абстрагуванні від всіх історичних випадків і виокремленні 
головного, визначального, істотного. 

Системний Дослідження певних об’єктів як складних систем. 
 

2. Методи теоретичного дослідження 
Сходження від 
абстрактного до 
конкретного 

Процес пізнання, відповідно до якого мислення сходить спочатку від 
конкретного в дійсності до абстрактного в мисленні (абстрагування) й 
від абстрактного в мисленні – до конкретного в діяльності 
(конкретизування). 

Формалізації Відображення об’єкта або явища в знаковій формі певної спеціальної 
мови (математики, фізики, хімії тощо). 

Табличний Систематизація і наочне подання текстової та цифрової інформації, 
отриманої внаслідок збору даних, групування, проведення аналізу, 
синтезу нових показників, прогнозування розвитку подій та 
моделювання ситуації, у вигляді таблиць. 

Графічний Систематизація і наочне подання інформації, отриманої внаслідок 
збору даних, групування, проведення аналізу, синтезу нових 
показників, прогнозування розвитку подій та моделювання ситуацій, у 
вигляді графіків, діаграм, картограм, картодіаграм, логічних схем. 

Гіпотетичний Розробка наукового припущення, що містить елементи новизни й 
оригінальності. 

Систематизації Упорядкування однорідних, взаємопов’язаних об’єктів за загальними 
ознаками шляхом розташування їх у певному порядку шляхом 
ідентифікації, класифікації, групування. 
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Продовження дод. Ж 
 

3. Методи емпіричного дослідження 
Спостереження Спосіб безпосереднього вивчення предметів і явищ за допомогою 

органів чуття без втручання в процес з боку дослідника. 
Порівняння Виявлення відмінностей між об’єктами матеріального світу або 

знаходження в них спільного за допомогою органів чуття чи 
спеціальних пристроїв. 

Опис Фіксування результатів досліду (спостереження чи експерименту) за 
допомогою певних систем позначень, що прийняті у науці. 

Вимірювання Фізичний процес визначення числового значення певної величини 
шляхом порівняння її з еталоном. 

Експеримент Одна із сфер людської практики, в результаті якої перевіряється 
істинність гіпотез. 

Узагальнення Визначення загального поняття, в якому відображається головне або 
основне, що характеризує об’єкти певного класу. 

Евристичний Неформальні методи, які дають змогу досліджувати творчу діяльність, 
відкривати нове у судженнях, ідеях, способах дії. 

Опитування Отримання як фактичної інформації, так і оцінних даних; проводиться в 
усній або письмовій формі. 

Анкетування Проводиться за допомогою спеціально підготовлених опитувальних 
листів –анкет. 

Метод 
експертних 
оцінок 

Проводиться опитування спеціальною групою експертів (5-7 осіб) з 
метою визначення певних змінних величин, необхідних для оцінки 
досліджуваного питання. 

Метод 
статистичного 
аналізу 

Шляхом: 1) кореляційного аналізу для вивчення взаємозв’язку між 
незалежними змінними; 2) факторного аналізу, що дає можливість 
встановити багатомірні зв’язки змінних величин за кількома ознаками. 

Прогнозування Всебічний аналіз ретроспективного розвитку та глибоке знання 
об’єктивних законів, в результаті чого виникає наукове обґрунтування 
можливого стану об’єктів у майбутньому, а також визначення 
альтернативних шляхів строків та умов досягнення такого стану. 

Програмно-
цільовий 

Один зі способів розробки програм, які мають вирішувати певні 
завдання або сприяти досягненню попередньо визначених параметрів 
розвитку різних систем. 

4. Спеціальні методи 
Аналізу бізнес-
середовища 

SWOT і TOWS; SNW- аналіз; PEST (STEP)-аналіз; SLEPT-аналіз; 
STEEPLE-аналіз; ETOM-аналіз; QUEST-аналіз; складання профілю 
середовищ; GAP-аналіз або аналіз розрив; бенчмаркінг; аналізу 
витрат і ланцюжка цінностей; SPACE- аналіз; аналіз LОТS; РІМS-
аналіз; аналіз вхідних та вихідних бар’єрів галузі; індекс Херфіндала; 
стратегічні карти конкурентів. 

Прийняття 
рішень 

метод «дерево рішень» (теорія графів); матриця вибору головної 
стратегії; аналіз ключових факторів успіху; матриця «Важливість / 
Результативність»; матриця відповідності МСС; матриця А. 
Томпсона і Р. Стрікленда; функціонально-вартісний аналіз; матриця 
впливу ризику (потенційних загроз). 

Експертних 
оцінок 

метод Делфі; метод мозкової атаки; метод капелюхів Де Боно; 
метод блокнота. 
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Закінчення дод. Ж 
 

Портфельного 
аналізу 

матриця БКГ (BCG); матриця МКК (MCC); матриця GE / McKinsey; 
матриця Shell/DPM; матриця Ансофа; матиця BZB; матриця 
Скандстрат; матриця ADL/LC; тримірна схема Абеля; матриця 
портфеля технологій Сіменс. 

Моделювання модель життєвого циклу організації; модель життєвого циклу 
системи управління; модель життєвого циклу персоналу; модель 
життєвого циклу технології; модель життєвого циклу галузі; модель 
життєвого циклу товару; модель життєвого циклу попиту. 

Аналізу продукту аналіз життєвого циклу продукту і стратегії маркетингу; аналіз 
життєвого циклу продукту і фінансової ситуації; аналіз життєвого 
циклу продукту і конкуренції; аналіз життєвого циклу продукту і 
менеджменту; аналіз життєвого циклу продукту і факторів 
продуктивності; аналіз впливу зацікавлених сторін. 

Аналізу ресурсів матриця «значущість ресурсу/доступність ресурсу»; метод ABC; 
метод XYZ; матриця оборотності запасів. 

Коефіцієнтний система показників BSC (модель Каплана і Нортона); збалансована 
система показників Мейсела; система показників відповідальності 
ASC; модель ділової переваги ВЕМ; піраміда результативності Мак-
Нейра; концепція EVA. 

Аналізу 
фінансового 
стану 

горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; аналіз 
платоспроможності; аналіз ліквідності; аналіз фінансової стійкості; 
трендовий аналіз; метод фінансових коефіцієнтів; аналіз 
інвестиційної привабливості підприємства; порівняльний аналіз; 
факторний аналіз (у тому числі аналіз за схемою Дюпон-каскад; 
імітаційне моделювання (метод Монте-Карло). 

Оптимізації методи теорії ігор; методи теорії масового обслуговування; метод 
сценаріїв; метод мережевого аналізу. 

Конкурентного 
аналізу 
 

аналіз профілю конкурентна; модель п’яти сил конкуренції Портера; 
індекс моніторингу конкурентного середовища; модель Розенберга; 
модель ідеальної точки; матриця Нільсена; матриця конкурентних 
стратегій Портера; матриця оцінки конкурентоспроможності 
підприємства на ринку; модель ризику «товар-ринок»; «раймонд 
переваг» Портера–Ругмана–Даннінга; індекс глобальної 
конкурентоспроможності; індекс конкурентоспроможності бізнесу. 
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Додаток И 
 

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку використаних джерел 
(згідно вмог ДСТУ 8302:2015) 

 
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: від одного до 
чотирьох авторів 

1. Кундицький О.О. Менеджмент: навч. посібник. Львів: 
Львівський національний університет імені Івана франка, 2021. 
316 с. 
2. Юринець З.В., Макара О.В. Самоменеджмент: навч. посібник. 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 272 с. 
3. Горинь М.О., Сенишин О.С., Чопко Н.С. Корпоративне 
управління: навч. посібник. Львів: Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2012. 642 с. 
4. Гавриш О.А., Дунська А.Р., Жигалкевич Ж.М., Кравченко 
М.О. Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в 
умовах інтеграції у світовий економічний простір: монографія. 
Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 252 с. 

Книги: більше чотирьох 
авторів 

Кузьмін О.Є., Яцура В.В., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська 
Н.В., Гункевич М.Б., Замроз М.В. Управління змінами: навч. 
посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 
356с. 

Колективний автор Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. матеріалів 
доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. 
агроекол. ун-т. Житомир: Полісся, 2015. 648 с. 

Частина книги Юринець З.В. Вдосконалення системи інформаційної підтримки 
інноваційних процесів / Сучасні тенденції розвитку регіонів, 
підприємств та їх об’єднань: монографія / за ред. Савчук Л.М., 
Бандоріної Л.М. Дніпро: Пороги, 2018. С. 318-326. 

Багатотомні видання 1. Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. у 2 т. / В.В. 
Дергачова та ін. Т.1. К.: НТУУ «КПІ», 2013. 504 с.  
2. Менеджмент-освіта для бакалаврів: практикум: у 2 т. / В.В. 
Дергачова та ін. Т. 2. К.: НТУУ «КПІ», 2014. 464 с. 

Автореферати дисертацій Кохан М.О. Організаційно-економічний механізм санації 
підприємств в Україні: автореф. дис… канд. екон. наук: 
08.00.03. Львів, 2008. 19 с. 

Дисертації Замроз М.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств 
харчової промисловості: дис… канд. екон. наук: 08.00.03. Львів, 
2014. 225 с. 

Законодавчі та 
нормативні документи 

1. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон 
України № 222-VIIІ від 02.03.2015 / Верховна Рада України: 
вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/222-19 (дата 
звернення 02.08.2022).  
2. Про індустріальні парки: Закон України № 5018-17 від 
21.06.2012 / Верховна Рада України. Законодавство України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17 (дата 
звернення: 02.08.2022). 
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Продовження дод. И 
 

Стандарти ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення 
та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. Київ : 
ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. URL: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-
8302-2015.pdf (дата звернення: 02.08.2022). 

Видання матеріалів 
конференцій (тези 
доповідей) 

1. Данилевич Н.М. Аналіз ефективності функціонування 
соціоекосистем в господарській системі України. Актуальні 
проблеми функціонування господарської системи України: 
збірник матер. XXII-ої міжнародної наукової конференції 
студентів, аспірантів та молодих учених. м. Львів, 15-16 травня 
2015 р. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. С. 71-72. 
2. Кохан М.О., Мазур А.В. Insurtech стартапи у страховому 
бізнесі. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму 
забезпечення інноваційного розвитку економіки: збірник тез 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конфер.: у 2-х 
частинах. Ч. 2. м. Дубляни, 20 травня 2020 р., Дубляни, 2020. С. 
27-29. 

Публікація у 
періодичному виданні 
(журналі, газеті) 

1. Грищук А.М. Необхідність зміни технологічного укладу на 
основі драйверів економічного зростання. Вчені записки ТНУ 
імені В.І. Вернадського. Серія: економіка і управління. Т. 31 (70). 
№ 2. 2020. С. 81-88. 
2. Юринець З.В., Круглякова В.В. Оцінювання інноваційного 
потенціалу суб’єктів господарювання харчової промисловості. 
Економіка та суспільство. 2016. №7. С. 546-550.  

Сторінки з вебсайтів 1. Eurostat: website. URL: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
(the date of application: 02.08.2022).  
2. Державна служба статистики України: вебсайт. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.08.2022). 
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Додаток К 
 

Бланк відгуку наукового керівника на КРБ 
 

ВІДГУК 
на кваліфікаційну роботу бакалавра  

 
________________________________________________________________, 

(ПІБ студента у родовому відмінку) 

студента Львівського національного університету імені Івана Франка  
освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», 

спеціальності 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,  
виконану на тему: 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Висновок щодо актуальності та структури бакалаврської роботи. ___________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Висновок про якість виконання бакалаврської роботи. _____________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Висновок про якість оформлення бакалаврської роботи. ____________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Позитивні сторони бакалаврської роботи. _________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Недоліки бакалаврської роботи. __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Висновок щодо роботи студента над бакалаврським дослідженням. __________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Загальне враження про бакалаврську роботу і допуск до захисту. ____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Відгук склав/ла __________________________________________________________________ 

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника) 

 
«__» _______________ 202_ р.      ________________________ 

(підпис) 
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Додаток Л 
 

Бланк рецензії на КРБ 
 

РЕЦЕНЗІЯ 
на кваліфікаційну роботу бакалавра  

 
_________________________________________________________________________, 

(ПІБ студента у родовому відмінку) 

студента Львівського національного університету імені Івана Франка  
освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування», 

спеціальності 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування»),  
виконану на тему: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Висновок щодо актуальності теми. ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Відповідність змісту роботи розкриттю її теми та досягненню мети дослідження. ______ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Висновок щодо наявності елементів наукової новизни у роботі. ______________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Можливість практичного впровадження результатів дослідження. ___________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Зауваження та недоліки. _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Оцінка кваліфікаційної роботи бакалавра. ________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

Рецензію склав/ла: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада рецензента) 

 
«__» _______________ 202_ р.      ________________________ 

М.П.   (підпис) 
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Додаток М 
 

Шаблон звіту перевірки КРБ на ознаки академічного плагіату 
 
 

Ім’я користувача (перевіряючого):    ID перевірки: 
ПІБ          вказується номер 
 
Дата перевірки:        Тип перевірки: 
(вказується дата і час)       вказується її назва 
 
Дата звіту:         ID користувача: 
(вказується дата і час)       вказується номер 

 
 

Назва документа (файла):__________________ 
 
Кількість сторінок: ___ Кількість слів: ___ Кількість символів: ___ 
Розмір файлу: ____ ID файлу: ____ 

 
 
Схожіть _______ (вказується відсоток) 
 
Найбільша схожіть: _______ (вказується відсоток і посилання на джерело) 
 
 
Цитат __________ (вказується відсоток) 
 
 
Вилучення ____________(вказується відсоток) 
 
 
Модифікації ___________(зазначають тип модифікації і її кількість) 
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Додаток Н 
 

Структура КРБ щодо особливостей нумерації та рекомендованої кількості 
сторінок її частин 

 
Структурний елемент Кількість 

сторінок 
Нумерація сторінок Примітки 

Титульний  1 Не ставиться Включається до 
загальної кількості 
сторінок 

Завдання на КРБ 2 Не ставиться Не включається до 
загальної кількості 
сторінок. Завдання 
розміщують на двох 
сторінках одного 
аркушу, тобто з 
обох боків. 

Анотація 1 Не ставиться Не включається до 
загальної кількості 
сторінок 

Зміст 1-2 Ставиться Включається до 
загальної кількості 
сторінок 

Перелік умовних 
позначень (за наявності) 

1 Ставиться  Включається до 
загальної кількості 
сторінок  

Вступ 2 Ставиться  
 
Включається до 
загальної кількості 
сторінок 

Роділ 1 13-16 Ставиться 
Розділ 2 21-25 Ставиться 
Розділ 3 12-15 Ставиться 
Висновки 2 Ставиться 
Список використаних 
джерел 

4-5 Ставиться 

Додатки (за наявності) 1-10 Ставиться Не включається до 
загальної кількості 
сторінок 
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Додаток П 
 

Критерії оцінювання КРБ за ОПП «Менеджмент організацій і 
адміністрування» 

 
Структурні 

частини КРБ та 
види діяльності 

Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

1. Змістовні аспекти дослідження 
Вступ Обґрунтування актуальності обраної теми, 

визначення мети та завдань її дослідження, 
визначення об’єкта, предмета, методів дослідження, 
аналіз останніх досліджень і публікацій, 
інформаційної бази дослідження та структури 
роботи. 

5 

Розділ 1.  
Теоретичний 

Цінність теоретичних висновків. Рівень розкриття 
категорій, понять, класифікацій/типологій та 
повноти розгляду теоретичних концепцій, 
оцінювання релевантності підібраних 
методик/методичних підходів до аналізу та оцінки 
явищ та процесів у досліджуваній сфері, а також/або 
до формування системи управління процесами. 
Якість підбору та аналізу автором літературних 
джерел. Достатність глибини теоретичних 
досліджень по темі. 

10 

Розділ 2. 
Аналітико- 
дослідницький 

Якість та глибина економічних досліджень із 
застосуванням аналітичних якісних та кількісних 
розрахунків, різноманітних методів і засобів 
досліджень, які визначені в аналітико-
дослідницькому розділі. Якість та повнота оцінки 
проаналізованих автором методик/методичних 
підходів, що застосовуються на базі дослідження. 

10 

Розділ 3. 
Рекомендаційний 
 

Обґрунтування напрямів удосконалення 
досліджуваної проблеми на основі отриманих 
систематизованих результатів в другому розділі. 
Можливісті впровадження результатів дослідження. 
Наявність альтернативних оригінальних підходів до 
вирішення визначених проблем; рівень 
обґрунтування запропонованих рішень та 
релевантність прогностичних висновків. 
Оцінювання методик розрахунку ефективності 
досліджуваних процесів або запропонованого 
продукту в даній сфері дослідження. Креативність 
ідей та оцінювання ступеню конструктивності 
пропозицій. 

10 

Висновки, які 
випливають з 
дослідження 

Чіткість та обґрунтованість висновків, їх практичне 
та в певних роботах методичне значення, а також 
оцінювання можливостей реалізації авторських 
пропозицій. 

5 

Всього 40 
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Продовження дод. П 
 

2. Дотримання вимог до оформлення, наявності апробації результатів дослідження, 
термінів виконання та правил академічної доброчесності 

Оформлення 
роботи 

Якість оформлення самого тексту КРБ відповідно до 
технічних вимог. Якість оформлення 
ілюстративного та табличного матеріалу, списку 
використаних джерел у роботі відповідно до 
технічних параметрів і вимог.  

10 

Перевірка роботи 
на ознаки  
плагіату 

Врахування даних звіту щодо перевірки КРБ на 
ознаки академічного плагіату. 

5 

Апробація 
результатів 
роботи 

Наявність у здобувача опублікованих тез 
конференцій чи статей у наукових виданнях, де 
відображені основні результати дослідження 

5 

Дотримання 
термінів 
виконання роботи 

Дотримання студентом усіх термінів виконання 
роботи згідно затвердженого календарного графіку в 
індивідуальному завданні на КРБ та дотримання 
усіх термінів щодо підготовки роботи до захисту. 

10 

Всього 30 
3. Якість захисту результатів дослідження 

Доповідь на 
захисті 

Якість, оригінальність та ефективність 
представлення власних ідей та рекомендацій, що 
випливають з результатів дослідження. Уміння 
стисло, послідовно та чітко викласти сутність і 
результати дослідження, застосовуючи сучасну 
економічну термінологію, уникаючи загальних слів. 
Високий рівень володіння культурою презентації. 

10 

Слайди 
презентації та 
роздатковий 
матеріал 

Якість оформлення, інформативність та повнота 
роздаткового матеріалу та презентаційних слайдів. 
Їх взаємодоповнення та підсилення доповіді.  

10 

Відповіді на 
запитання та 
зауваження під 
час захисту 

Конструктивні чіткі відповіді, аргументована власна 
наукова позиція, здатність захищати свої пропозиції, 
думки та погляди; загальний рівень підготовки 
студента. Обґрунтовані відповіді на зауваження ЕК. 

10 

Всього 30 
Загальний бал 100 
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