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 Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної 

(магістерської) роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», денної та заочної 

форм здобуття освіти (далі Методичні рекомендації) розроблені відповідно до: Закону 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.; Стандарту вищої освіти другого 

(магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», затверджено та введено в дію 

наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 961; „Положення про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року №161; Відповідно 

до «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних 

комісій Львівського національного університету імені Івана Франка», змісту освітньо-

професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; Національного стандарту України 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні  положення та правила складання»; Кодексу академічної доброчесності 

Львівського національного університету імені Івана Франка, ДЕКЛАРАЦІЇ про 

дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка; відповідних Положень, нормативних 

документів, стандартів, методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи має на меті:  

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань та вмінь 

зі спеціальності та застосування їх під час виконання конкретних наукових, проектних, 

технічних, економічних, виробничих та інших завдань;  

- розвиток навиків самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та 

експерименту, пов’язаних з темою роботи.  

З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно 

дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул 

та ілюстрацій. 

Методичні рекомендації призначені для надання допомоги у виконанні, оформленні 

та захисті кваліфікаційної (магістерської) роботи здобувачам спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» економічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Методичні рекомендації дають змогу ознайомитися з загальними положеннями та 

вимогами вищої школи до кваліфікаційних (магістерських) робіт, порядком вибору теми 

та виконання роботи, її структурою і змістом, вимогами до написання та оформлення, 

порядком рецензування, підготовки до захисту та захистом роботи, критеріями її 

оцінювання. 

Дані методичні рекомендації спрямовують студентів у напрямі творчої самостійної 

роботи над досліджуваною проблематикою і допомагають виконати кваліфікаційну 

(магістерську) роботу на належному науково-теоретичному та фаховому рівні. 

Методичні вказівки допоможуть всім студентам, які хочуть підвищити культуру своєї 

наукової праці. 
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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО НАПИСАННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

Кваліфікаційна (магістерська) робота – це самостійна кваліфікаційна науково-

дослідницька робота, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки 

в межах нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" є формою контролю набутих 

студентом у процесі навчання інтегрованих умінь, знань, навичок, які необхідні 

для виконання професійних обов’язків економіста. Кваліфікаційна (магістерська) 

робота (далі робота) є результатом виконання студентом індивідуального, 

науково-практичного завдання, яке він отримує на завершальному етапі навчання 

у закладі вищої освіти. Робота публічно захищається випускником закладу вищої 

освіти в екзаменаційній комісії (ЕК). 

Робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого екзаменаційна 

комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до 

самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння академічного 

ступеня магістра. 

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти 

та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. 

Магістр повинен мати більш широку ерудицію, фундаментальну наукову 

базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними 

технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової 

інформації, бути спроможним до науково-дослідницької і науково-педагогічної 

діяльності.  

Основне завдання магістра - продемонструвати рівень своєї наукової 

кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні 

наукові завдання. 

Мета виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи – систематизація, 

закріплення й розширення набутих під час навчання теоретичних знань та 



практичних навичок студента при дослідженні конкретних економічних, 

виробничих, організаційних та інших питань, а також опанування методиками 

аналізу і інформації, розробки і обґрунтування досліджень з удосконалення 

діяльності конкретних суб’єктів економічних відносин. 

Кваліфікаційна (магістерська) робота – є науково-практичним дослідженням 

інноваційної спрямованості. Тема роботи має бути актуальною, а об'єкт 

дослідження – системно проаналізованим відповідно до сучасних вимог. 

Загальними вимогами до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи 

є: чіткість побудови структурних елементів, логіка викладу дослідження, 

послідовність і конкретність подання матеріалу, переконлива аргументація, 

доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій, практична значущість 

отриманих результатів. 

Написання кваліфікаційної (магістерської) роботи передбачає формування і 

вирішення реальних і найбільш актуальних для конкретного об’єкта дослідження 

(підприємства, сектору, галузі, регіону, тощо) теоретичних і практичних завдань. 

Можливість використання матеріалів кваліфікаційної (магістерської) роботи на 

практиці підтверджується рецензією чи листом з об’єкта дослідження про 

впровадження результатів роботи у його діяльність.  

Кваліфікаційна (магістерська) робота повинна відповідати основним 

критеріям оцінки наукових результатів дослідження, а саме: 

- визначити актуальність обраної теми дослідження; 

- наукове обґрунтування одержаних результатів; 

- самостійність виконання досліджень, особистий внесок магістра в одержанні 

результатів; 

- достовірність дослідження; 

- практичне значення одержаних нових результатів. 

  



2. ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

2.1. Процес виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. З’ясування об’єкта, предмета, методів дослідження 

3. Пошук і аналіз  інформаційних, наукових та навчально-методичних 

джерел за темою роботи 

4. Складання попереднього плану роботи та узгодження його з науковим 

керівником 

6. Оформлення згідно вимог кваліфікаційну (магістерську) роботу та 

підготовка до захисту ілюстративних матеріалів (презентації та 

роздаткових листів) 

7. Перевірка роботи на дотримання принципів академічної доброчесності та 

отримання Звіту про перевірку кваліфікаційної (магістерської) роботи на 

схожість  

9. Подання роботи на зовнішнє рецензування 

10. Захист кваліфікаційної (магістерської) роботи українською чи 

іноземною мовою на відкритому засіданні екзаменаційної комісії 

1. Вибір теми роботи та погодження з науковим керівником графіку 

виконання «Завдання на кваліфікаційну (магістерську) роботу», подання 

заяви про захист іноземною мовою (за бажанням) 
 

8. Проходження попереднього допуску до захисту на кафедрі, підпис 

завідувача кафедри. Отримання відгуку наукового керівника 

5. Періодичне відвідування консультацій, які проводить науковий керівник 

та консультанти з окремих питань (якщо їх призначено кафедрою). 

Коригування структури і змісту кваліфікаційної (магістерської) роботи з 

урахуванням зауважень наукового керівника 



2.2. ПОРЯДОК ВИБОРУ ТЕМИ ТА ВИКОНАННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

Виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи розпочинається з вибору теми.  

Вибір теми роботи визначається рядом чинників, а саме: 

- актуальністю економічної тематики за сьогоднішнім станом та рівнем розвитку 

ринкової економіки; 

- спільними науковими інтересами студента та керівника роботи; 

- видом господарської діяльності підприємства, який студент обрав для 

проходження виробничої (переддипломної) практики. 

Тема роботи повинна окреслювати певний напрямок, який характеризує ту 

чи іншу сферу економіки підприємства та бути в обов’язковому порядку 

затвердженою перед скеруванням студентів на практику, але не пізніше, ніж за 

три місяці до дати її захисту перед екзаменаційною комісією. 

Студент обирає тему з переліку тем кваліфікаційних (магістерських) робіт для 

студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 

затверджених кафедрою економіки підприємства. 

Тематика робіт повинна відповідати сучасному стану та перспективним 

напрямам розвитку науки і техніки. Обираючи тему кваліфікаційної 

(магістерської) роботи, треба враховувати її актуальність для об’єкта дослідження 

(підприємства), можливість одержання відповідної інформації, наявність 

літературних джерел, власних напрацювань тощо. При цьому виконання 

кваліфікаційної (магістерської) роботи на абстрактну тему без використання та 

аналізу матеріалів, що характеризують діяльність конкретного підприємства, 

фірми чи організації, не допускається.  

Назва кваліфікаційної (магістерської) роботи повинна бути, як правило, 

короткою, відповідати обраній спеціальності та суті науково-практичної проблеми 

(задачі), вказувати на мету кваліфікаційного (магістерського) дослідження і його 

завершеність. 

Після затвердження теми кваліфікаційної (магістерської) роботи студент 

повинен розробити графік виконання окремих етапів роботи у формі „Завдання на 

кваліфікаційну (магістерську) роботу студенту“ (додаток), погодити його з 

науковим керівником, затвердити завідувачем кафедри. 



Термін виконання роботи, її рецензування, подання на кафедру, порядок та 

дата захисту регламентується графіком навчального процесу студентів 

спеціальності  076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".  

В кваліфікаційній (магістерській) роботі необхідно стисло, логічно і 

аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати бездоказових 

тверджень, загальних фраз, тавтології, ускладненої термінології псевдонаукового 

характеру. У тексті обов’язково повинні бути присутніми посилання на авторів та 

джерела, з яких запозичені матеріали або окремі результати.  

Зміст роботи є основою для проведення дослідження і має відображати всі 

розглянуті етапи дослідження, структуру роботи, деталізувати досліджувані 

аспекти, бути логічно завершеним і складатись з урахуванням вимог 

передбачених Методичними вказівками. 

Кваліфікаційну (магістерську) роботу потрібно подати на кафедру у вигляді 

спеціального оформленого друкованого тексту комп’ютерного набору, у твердому 

переплетенні з підписами студента та наукового керівника на титульній сторінці у 

терміни передбачені завданням. 

Текст роботи готують з використанням текстового редактора програми 

Microsoft Word, записану в pdf. Файл роботи підписують зазначаючи номер 

спеціальності та прізвище автора роботи і передають для перевірки на 

дотримання принципів академічної доброчесності.  

За результатами перевірки студенту дають Звіт про перевірку роботи на 

схожість із зазначенням відсотків оригінальності роботи.  

До роботи додають відгук наукового керівника, зовнішню рецензію, CD-

диск та Подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту кваліфікаційної 

(магістерської) роботи, які вкладають у наклеєний на внутрішній стороні 

твердої палітурки конверт. 

Запис інформації на CD-диску слід проводити в текстовому редакторі 

Word, одним файлом, в назві якого потрібно обов’язково відмітити прізвище 

виконавця роботи. Зверху CD-диск підписують фломастером зазначаючи 

прізвище, ім’я та по батькові виконавця роботи і рік захисту.  

У випадку не виконання будь-якої з вимог даного положення кваліфікаційна 

(магістерська) робота до захисту не допускається. 



3. КЕРІВНИЦТВО КВАЛІФІКАЦІЙНОЮ (МАГІСТЕРСЬКОЮ) РОБОТОЮ  

Науковий керівник керує підготовкою роботи, формує разом зі здобувачем 

індивідуальне „Завдання на кваліфікаційну (магістерську) роботу студенту“ 

(додаток), надає консультації щодо складання плану і написання роботи, контролює 

повноту і завершеність дослідження, обґрунтованість висновків та пропозицій, 

дотримання календарного плану-графіку й якість виконання роботи (по розділах  і 

загалом). 

Керівник не повинен давати студенту готових рішень, які принижують його 

ініціативу в процесі виконання роботи.  

Науковий керівник роботи періодично на засіданні кафедри інформує про 

ступінь готовності роботи відповідно до передбаченого „Завдання на 

кваліфікаційну (магістерську) роботу студенту“. У разі недодержання студентом 

плану-графіку виконання роботи завідувач кафедри, за поданням наукового 

керівника кваліфікаційної (магістерської) роботи, має право звернутися до декана 

економічного факультету з пропозицією відрахувати випускника з числа студентів 

Львівського національного університету імені Івана Франка, як такого, що не 

виконує передбачений навчальний план. 

На виконану кваліфікаційну (магістерську) роботу науковий керівник надає 

відгук, в якому аналізує її теоретичний і практичний рівень, правильність і 

важливість результатів дослідження, оцінює ступінь їх обґрунтованості, 

самостійності, повноти тощо. Відгук наукового керівника завершується 

висновком про допуск (не допуск) роботи до захисту в екзаменаційній комісії. 

Захист кваліфікаційної (магістерської) роботи відбувається на відкритому 

засіданні екзаменаційної комісії. Захист проводиться відповідно до графіка 

розробленого кафедрою економіки підприємства, схваленого деканом 

економічного факультету та затвердженого ректором Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Перенесення чи зміна встановлених графіком 

термінів не дозволяється. 

Основні вимоги до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи: 

- студент виконує роботу державною мовою України; 

- студент розкриває тему кваліфікаційного (магістерського) дослідження на основі 

опрацювання ряду інформаційних джерел (в т. ч. періодичних видань),  



нормативно-правової бази, монографій, підручників, статистичної звітності та 

інформації про виробничо-господарську та фінансову діяльність об’єкта 

дослідження (підприємства, організації, фірми, компанії, сектору, галузі, регіону 

тощо); 

- в роботі обов’язково необхідно враховувати зміни в чинному законодавстві 

України; 

- у кваліфікаційній (магістерській) роботі повинні бути присутніми елементи 

наукової творчості та індивідуальності, студент повинен розкривати теоретичні 

положення у зв’язку з практикою їх застосування (вміти користуватися науковим 

апаратом); 

- робота виконується за матеріалами реального об’єкта дослідження 

(підприємства, організації, фірми, компанії, сектору, галузі, регіону тощо), тобто 

повинна містити аналіз його діяльності та обґрунтовані пропозиції щодо її 

вдосконалення; 

- текст роботи студент викладає самостійно, не допускається плагіат (дослівне 

цитування з нормативних актів, навчальної та науково-економічної літератури без 

посилань на джерело); 

- текст кваліфікаційної (магістерської) роботи має бути набраний на комп’ютері з 

використанням шрифтів текстового редактора програми Microsoft Word розміру 

14 з 1,5 міжрядковим інтервалом; 

- текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: верхнє та 

нижнє - 20 мм, ліве – 20-25 мм, праве – 10 мм; 

- обсяг текстової частини кваліфікаційної (магістерської) роботи повинен 

становити: 90-100 сторінок комп’ютерного набору. 

На роботу також повинна бути подана зовнішня рецензія (див. додаток) 

висококваліфікованого спеціаліста (науковця чи практика-економіста). 

При встановленні оцінки за результатами захисту роботи комісія враховує відгук 

наукового керівника, пропоновану оцінку рецензента, якість самої роботи, характер 

викладення основних її положень при публічному захисті, відповідність оформлення 

роботи до стандартних вимог, змістовність відповідей на задані членами 

екзаменаційної комісії питання. Результати захисту кваліфікаційних (магістерських) 

робіт оцінюють за 100 бальною шкалою, яка переводиться у національну шкалу 



(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-

трансферної системи (ECTS (European Credit Transfer System) – А, В, С, Д, Е, FX, F).  

Якщо студент не з’явився на засідання екзаменаційної комісії (згідно з 

передбаченим графіком) або отримав незадовільну оцінку, то в протоколі 

обов’язково вказують причину відсутності студента або підстави для виставлення 

незадовільної оцінки. 

За результатами захисту екзаменаційна комісія приймає рішення про видачу 

здобувачеві диплома європейського зразка з присвоєнням кваліфікації магістр 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Економіст. 

Обов'язкова вимога до кваліфікаційної (магістерської) роботи – її 

конкретність, наукова обґрунтованість і практична цінність. 

 

4. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ  

Кваліфікаційна (магістерська) робота як оригінальне теоретично-прикладне 

дослідження повинна бути цілісною творчою самостійною науковою роботою 

студента, мати логічну побудову та відповідати профілю спеціальності 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". 

Структура кваліфікаційної (магістерської) роботи повинна мати такі 

складові: 

 Титульний аркуш 

 Пояснювальна записка 

 Завдання на кваліфікаційну (магістерську) роботу студенту 

 Анотація (українською та англійською мовами) 

 Зміст 

 Вступ 

 Основна частина (розділи та параграфи розділів) 

 Висновки 

 Список використаних джерел 

 Додатки. 

Усі згадані структурні елементи роботи розпочинають з нової сторінки. 



Загальний обсяг роботи має бути в межах 90-100 сторінок друкованого 

тексту комп’ютерного набору. До загального обсягу кваліфікаційної 

(магістерської) роботи не входять додатки, список використаних інформаційних 

джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Проте всі 

сторінки зазначених складових кваліфікаційної (магістерської) роботи підлягають 

нумерації на загальних засадах (див.табл.1).  

Таблиця 1 

Рекомендована структура магістерської (кваліфікаційної) роботи 

Структура роботи Кількість сторінок 

 Титульний аркуш (див. додаток)                                    1ст.,не нумерується, але рахується 

 Пояснювальна записка (див. 

додаток) 

    1ст.,не нумерується, але рахується 

 ЗАВДАННЯ на  (кваліфікаційну) 

магістерську роботу студенту   (див. 

додаток) 

    1ст., не нумерується, але рахується 

є двостороннім аркушем роботи 

 АНОТАЦІЯ*  (стисле 

обґрунтування  роботи та ключові 

слова)* 

1ст.,не нумерується, але рахується  

    (0,5 ст. укр. мовою та 0,5 ст. анг. мовою) 

 ЗМІСТ  1ст., нумерується 

 ВСТУП 3-4 ст., нумерується 

 РОЗДІЛ 1 (теоретичний  розділ) нумерується 

 РОЗДІЛ 2 (аналітичний розділ) нумерується 

 РОЗДІЛ 3 (розрахунковий, 

проектний розділ) 

нумерується 

 ВИСНОВКИ 4-5 ст., нумеруються 

 Обсяг роботи 90-100 ст. 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ  

Потрібно нумерувати (проте він  

не входить в загальний обсяг роботи)  

та подавати в алфавітному порядку  

 ДОДАТКИ  нумеруються і не входять в загальний 

обсяг роботи 

* Анотації 

На четвертій сторінці кваліфікаційної (магістерської) роботи розміщують анотації 

українською та англійською мовами, обсягом до 0,5 сторінки машинописного 

тексту (до 1200 друкованих знаків). 

Анотації складаються за формою, яка має такий зміст: прізвище та ініціали 

студента; назва кваліфікаційної (магістерської) роботи; вид кваліфікаційної 

(магістерської) роботи (рукопис) і спеціальність (шифр і назва); установа, де 



відбудеться захист; місто, рік; основні ідеї, результати та висновки 

кваліфікаційної (магістерської) роботи.  

Наприклад:  

АНОТАЦІЯ 

Мудрий А. Корпоративна культура на підприємстві. – Кваліфікаційна (магістерська) 

робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти галузі знань 07 

"Управління та адміністрування" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність". – ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2020.  

(Зміст анотації) 

Ключові слова: 

 

Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить 

використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, 

уникати складних граматичних зворотів. Необхідно використовувати 

стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.  

Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. 

Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту 

анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. 

Сукупність ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний 

зміст наукової праці. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою 

трьох і не більшою десяти. Ключові слова подають у називному відмінку, 

друкують у рядок, через кому. 

Кваліфікаційна (магістерська) робота подають в одному примірнику, 

надрукованому на аркушах формату А4 та в електронному вигляді (редактор тексту 

Microsoft Word, версія 6,0 або вища, розширення − .doc, 

 

Вимоги до структурних складових кваліфікаційної (магістерської) роботи 

 

4.1. ЗМІСТ. Безпосередньо після анотацій, з нової сторінки викладають 

зміст роботи. У змісті роботи вказуються найменування та номери початкових 

сторінок усіх розділів, параграфів та пунктів роботи. Зміст повинен включати усі 

заголовки (розділи та параграфи), які є в роботі, починаючи із вступу і 

завершуючи списком використаних джерел. При цьому не допускається 



скорочення чи зміни у формулюванні, послідовності та підпорядкуванні назв 

розділів та параграфів. Заголовки однакових ступенів рубрикації слід 

розташовувати одні під одними, заголовки кожного наступного ступеня слід 

зміщувати вправо по відношенню до попередніх. Всі заголовки розпочинають з 

великої літери без крапки в кінці. 

 

4.2. ВСТУП 

У вступі автор роботи обґрунтовує актуальність обраної теми, визначає її мету, 

об’єкт і предмет дослідження, розкриває необхідність і значущість дослідження, 

підстави та вихідні дані для опрацювання теми. У вступі роботи подається її 

коротка, логічно викладена характеристика в такій послідовності: 

 актуальність обраної теми. Обґрунтовують актуальність теми і доцільність 

дослідження для розвитку відповідної сфери підприємства, торгівлі та біржової 

діяльності;  

 стислий огляд публікацій за обраною темою;  

 мета і завдання дослідження. Формують мету роботи і конкретні завдання 

дослідження, які потрібно вирішити для досягнення поставленої мети; 

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

породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідження – це 

тільки ті суттєві зв’язки та елементи, які підлягають безпосередньому вивченню в 

даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким 

чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об’єкт. Визначаючи об’єкт, треба 

знайти відповідь на запитання: що розглядається? Разом з тим предмет є частиною 

об’єкта дослідження і визначається темою магістерської роботи. Іншими словами, 

об’єктом виступає те, що досліджується, а предметом – те, що в цьому об’єкті має 

наукове пояснення; 

 методи дослідження. Подають стислий опис методів дослідження, які реально 

були використані в роботі; Метод – це сукупність прийомів чи операцій 

практичного або теоретичного освоєння дійсності, які дають можливість вирішити 

конкретне завдання магістерської кваліфікаційної роботи. Проводячи 

дослідження, використовують як загальнонаукові методи, так і спеціальні 

(конкретно-наукові), які характерні для економічних досліджень. Слід вибирати ті 



методи, які допоможуть отримати глибоку та всебічну характеристику 

досліджуваного процесу чи явища.  

До загальнонаукових методів дослідження відносять: спостереження 

(систематичне, цілеспрямоване вивчення об'єкта); порівняння (встановлення 

подібності або відмінностей предметів та явищ дійсності); вимірювання 

(визначення числового значення показника); абстрагування (виділення суттєвих, 

найістотніших рис, відношень, сторін предмета); метод аналізу (поділяє 

дослідження на складові частини); метод синтезу (передбачає з'єднання окремих 

частин предмета в єдине ціле); дедукція (перехід від загального до часткового); 

індукція (перехід від часткового до загального); моделювання (математичне 

відображення найбільш важливих сторін досліджуваного об'єкта, явища чи 

процесу); узагальнення (перехід від одиничного до загального); системний підхід 

(дослідженні великих і складних об'єктів як єдиного цілого з узгодженим 

функціонуванням усіх елементів і частин); систематизація (упорядкування 

деякої множини розрізнених об'єктів і знання про них).  

Усі спеціальні методи досліджень, що використовують у конкретних сферах 

економіки (економіці підприємства, економіці промисловості, економіці галузей 

тощо) поділяють на окремі групи. Такий поділ відповідає етапам проведення 

економічного дослідження.  

Виділяють такі групи спеціальних методів дослідження: методи збору 

інформації; методи обробки інформації; методи проведення аналітичної роботи; 

методи планових розрахунків та обґрунтувань; методи прогнозування.  

До методів збору інформації відносять безпосереднє спостереження, 

опитування, фотографування, хронометраж. Обробляють інформацію з 

використанням методів групування, розрахунку відносних і середніх величин, 

показників варіації, розроблення таблиць, графічного методу, побудови 

динамічних рядів і розрахунку індексів. В аналітичній роботі застосовують метод 

порівняння, метод елімінування, метод балансового зв´язку, кореляційно-

регресійні методи. До методів планових розрахунків та обґрунтувань відносять 

такі методи: балансовий метод, метод техніко-економічних розрахунків, метод 

варіантних наближень, програмно-цільовий метод. Прогнози розробляють, 



використовуючи метод експертних оцінок, метод екстраполяції, методи 

економіко-математичного моделювання.  

Описуючи методи дослідження, необхідно зазначати, для розв’язання яких 

завдань роботи використано той чи інший метод. 

Кожна кваліфікаційна (магістерська) робота має містити наукову новизну 

одержаних результатів.  

 наукова новизна одержаних результатів. Лаконічно викладаються нові наукові 

положення (рішення), запропоновані особисто виконавцем роботи для 

вдосконалення економіки в досліджуваній сфері. Доцільно показати відмінність 

отриманих результатів від відомих раніше. Сформульовані наукові положення 

повинні висвітлюватися зрозуміло й однозначно (без деталізації дрібних аспектів, 

використання уточнень тощо). Доцільно також відобразити практичне значення 

одержаних результатів.  

 Після короткого викладу наведених вище елементів вступу описується 

структура кваліфікаційної (магістерської) роботи. Доцільно також навести дані 

про апробацію результатів кваліфікаційної (магістерської) роботи, зокрема, 

вказати на яких конференціях, наукових семінарах оприлюднені результати 

дослідження, що включені до кваліфікаційної (магістерської) роботи, і в яких 

публікаціях вони розкриті.  

 основний зміст результатів дослідження. 

 вихідні дані та матеріали для дослідження. Подають стислий опис 

інформаційної бази та використаних інформаційних джерел; 

 подають структурну частину кваліфікаційної (магістерської) роботи, що 

включає обсяг роботи, кількість таблиць, діаграм, рисунків, графіків.  

Обсяг вступу має містити від трьох до чотирьох сторінок. 

 

4.3. Основна частина кваліфікаційної (магістерської) роботи  

Основна частина кваліфікаційної (магістерської) роботи традиційно містить 

три розділи, які складаються з параграфів і пунктів. Основна частина роботи 

повинна точно відповідати темі та повністю її розкривати. Кожен розділ 

починають з нової сторінки. Кожен параграф закінчують короткими висновками. 



Перший розділ є теоретичним дослідженням, мета якого – систематизація 

знань з економіки підприємства відповідно до обраної теми. Студент на основі 

аналізу різних точок зору щодо теми дослідження, критичного огляду 

літературних джерел, формує власний погляд на проблему і питання, які 

потребують подальшого розгляду. У теоретичній частині доцільно сформулювати 

гіпотези, тобто припущення щодо причин та наслідків проблеми. 

Перший розділ повинен включати не менше трьох параграфів. 

Другий розділ містить аналіз обраних для дослідження об’єкта та предмета. 

Метою виконання цього розділу роботи – виявити і оцінити характеристики стану 

об’єкта і предмета дослідження в конкретних умовах економічного розвитку. 

Для успішного виконання цього етапу студенту потрібно застосувати 

існуючі методи і принципи наукового дослідження:  

- методи формальної логіки (індукцію і дедукцію); 

- системні методи (дослідження операцій, теорію масового обслуговування, 

теорію управління тощо); 

- аналітичні та логічні методи – для аналізу стану та розвитку об’єкта і предмета 

дослідження; 

- структурно-функціональні методи, методи спостереження та порівняння – для 

визначення основних напрямків розвитку; 

- економіко-математичні методи – для оцінки показників і процесів, що 

аналізуються; 

- економіко-статистичні методи, методи групування і вибіркові спостереження – 

для порівняльної оцінки одержаних результатів. 

Обсяг другого розділу включає три - чотири параграфи. 

Третій розділ, по суті, є проектною частиною, в якій потрібно 

запропонувати заходи, прийоми, методи, підходи, шляхи, механізми вирішення 

виявлених під час теоретичного і практичного дослідження проблем. Це має бути 

не лише перелік необхідних дій, а й конкретні, логічно досліджені та обґрунтовані 

механізми, інструменти, пропозиції. 

При підготовці цього розділу виконавець роботи має виявити свої фахові 

здібності, здобуті знання та вміння застосувати на практиці, довести і 



переконливо аргументувати подані пропозиції, запропонувати раціональні 

управлінські рішення. Обсяг третього розділу має об'єднувати два-три параграфи. 

Усі розділи роботи повинні бути зв’язані між собою, доповнювати і 

поглиблювати один одного та бути пропорційними за обсягом. 

4.4. Висновки 

Завершується робота висновками, які повинні бути стислими, підтверджені 

конкретними фактами, містити власну оцінку результатів дослідження та 

пропозиції автора. Рекомендовано формувати висновки до кожного з розділів 

роботи (по 1–2 тези до кожного параграфу) та по роботі в цілому. За змістом 

висновки мають бути пов’язані із структурою роботи і випливати із завдань 

дослідження, а пропозиції – адресними: що конкретно і кому саме пропонується 

(керівникам підприємств різних рівнів управління, персоналу тощо). Це дозволить 

посилити практичну значущість та реальність пропозицій роботи. 

4.5. Список використаних джерел 

Список використаних джерел є суттєвою та органічною частиною 

кваліфікаційної (магістерської) роботи і відображає самостійну творчу діяльність 

автора, рівень вивчення ним поставленої проблеми. У списку джерел наводяться 

усі використані офіційно-розпорядчі документи, літературні джерела вітчизняних 

і закордонних видань, статистична інформація, Internet  видання. (Детальніше у 

п.5.5). 

4.6. Додатки 

Додатки формуються у разі, якщо виникає така необхідність. До них 

включається допоміжний матеріал, який потрібний для більш повного сприйняття 

виконаної роботи (зведені й звітні бухгалтерські документи, таблиці допоміжних 

цифрових даних, розрахунки економічного ефекту, допоміжні розрахунки, описи 

алгоритмів і програм, тексти програм, ілюстрації допоміжного характеру тощо), а 

також офіційні матеріали виробничо-господарської діяльності об’єкта 

дослідження. 

Додатки розташовують у порядку появи посилань на них у тексті роботи і 

починають з нової сторінки. У першому верхньому рядку додатка праворуч 

друкують слово «Додаток» і велику літеру української абетки, що позначає 



додаток, наприклад: «Додаток Б». Рядком нижче по середині друкують назву 

додатку. (Детальніше у п.5). 

 

5. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

Робота виконується за матеріалами дослідження реального об’єкта – 

конкретної організації, підприємства, фірми чи будь-якого господарюючого 

об’єкта, тощо та повинна містити проектні пропозиції щодо вдосконалення 

системи  діяльності об’єкта дослідження, розроблені на основі розв’язання 

завдань роботи. 

Ступінь повноти та якості розв’язання окреслених завдань виявляє здатність 

студента мислити системно, комплексно та стратегічно, вміння знаходити 

нестандартні рішення проблем підприємства (господарюючого об’єкта) з 

урахуванням ринкової ситуації.  

Кваліфікаційна (магістерська) робота має відповідати загальним вимогам щодо 

викладення матеріалу:  

- формулювання теми, назв розділів та підрозділів повинні бути чіткими, 

лаконічними та відображати мету і поставлені у роботі завдання;  

- матеріал роботи слід викладати грамотно, доступним науковим стилем, який 

не повинен містити повторень та не бути перевантаженим цитатами;  

- не допускається просте переписування матеріалів із літературних джерел, їхнє 

цитування без посилання;  

- у тексті не повинно бути виразів: «я вважаю», «мені здається», «у нас 

прийнято»; замість них слід використовувати вирази: «вважаємо», «пропонуємо», 

«як засвідчує проведений аналіз» тощо.  

Кваліфікаційна (магістерська) робота, яка неохайно оформлена, з 

граматичними помилками і грубими стилістичними огріхами повертається 

науковим керівником для доопрацювання. 

5.1. Загальне оформлення кваліфікаційної (магістерської) роботи Робота 

повинна бути виконана й оформлена з додержанням вимог, які ставлять у вищій 

школі до наукових робіт, положень стандарту ДСТУ 3008:2015 «Інформація та 

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлювання» 



на паперовому та/чи електронному носії (паперовий та електронний документи 

відповідно). Електронний документ виконують згідно з вимогами Закону України 

«Про електронні документи та електронний документообіг». Текст 

кваліфікаційної (магістерської) роботи готують засобами текстового редактора 

Word і друкують на одному звороті сторінки стандартного аркуша білого паперу 

формату А4 (210x297 мм). Текст кваліфікаційної (магістерської) роботи 

необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20 - 25 

мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм. 

Кваліфікаційну (магістерську) роботу виконують на комп’ютері (при 

наборі використовується шрифт Times New Roman, кегель 14 з полуторним 

(1,5) міжрядковим інтервалом.  

При оформленні роботи потрібно врахувати наступні вимоги:  

а) обсяг кваліфікаційної (магістерської) роботи – 90-100 сторінок 

друкованого тексту комп’ютерного набору; 

б) кваліфікаційна (магістерська) роботи виконується акуратно, розбірливо, без 

помарок і скорочень слів (крім загальновживаних скорочень); 

в) бажано розміщувати 30-32 текстових рядків на сторінці; 

г) незначні помилки, описки, графічні неточності, які виявлені в процесі 

написання кваліфікаційної (магістерської) роботи, можна виправляти 

зафарбуванням білою фарбою та акуратним нанесенням на тому ж місці 

виправленого тексту (фрагменту малюнка), проте допускається не більше двох 

виправлень на одній сторінці; 

д) кожну структурну частину кваліфікаційної (магістерської) роботи потрібно 

починати з нової сторінки; 

е) список використаних джерел має містити щонайменше 50 – 60 використаних 

інформаційних джерел.  

 

5.2. Заголовки 

Текст основної частини кваліфікаційної (магістерської) роботи поділяють на 

розділи, параграфи, пункти та підпункти. Всі розділи в роботі починаються з нової 

сторінки, а кожен з параграфів – після закінчення попереднього підрозділу чи 

пункту з інтервалом в межах 15-20 мм. 



Розділи і параграфи повинні мати заголовки. Заголовки структурних частин 

кваліфікаційної (магістерської) роботи (наприклад: ВСТУП, ЗМІСТ) і заголовки 

розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами 

симетрично до тексту, без крапок вкінці та не підкреслюючи.  

Заголовки параграфів слід починати з абзацного відступу і друкувати 

маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.  

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між 

заголовками і подальшим чи попереднім текстом має бути не менш, ніж один 

інтервал. Відстань між рядками заголовку, а також між двома заголовками 

приймають такою, як у тексті. 

Не допускається розміщення назв розділів, параграфів, а також пунктів і 

підпунктів в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок 

тексту. 

Заголовки пунктів, підпунктів пишуться або друкуються маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу і ставлять в кінці крапку. 

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) повинна 

дорівнювати не менше 5,4 мм, для комп’ютерного набору один інтервал. 

Розмір абзацного відступу повинен бути однаковим впродовж усього тексту і 

дорівнювати п’яти знакам.  

5.3. Нумерація 

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул 

подається арабськими цифрами без знака «№». Усі сторінки роботи, враховуючи 

титульну сторінку, Пояснювальну записку, Завдання на кваліфікаційну 

(магістерську) роботу студенту і т. д. та додатки, підлягають суцільній нумерації. 

Номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках 

проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок кваліфікаційної (магістерської) роботи, але не нумерують.  

Другою сторінкою кваліфікаційної (магістерської) роботи є Пояснювальна 

записка, яку включають до загальної нумерації сторінок кваліфікаційної 

(магістерської) роботи, але не нумерують (див. таблиця 1). Третьою сторінкою 



кваліфікаційної (магістерської) роботи є Завдання на кваліфікаційну 

(магістерську) роботу студенту, яке включають до загальної нумерації сторінок 

роботи, але не нумерують. Четвертою сторінкою роботи є Анотація, яку 

включають до загальної нумерації сторінок кваліфікаційної (магістерської) 

роботи, але не нумерують. На наступних сторінках номер проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці.  

До загального обсягу кваліфікаційної (магістерської) роботи, не включають: 

титульні сторінки, список використаних джерел, додатки, таблиці та рисунки, які 

повністю займають площу сторінки. Проте всі сторінки зазначених елементів 

кваліфікаційної (магістерської) роботи підлягають суцільній нумерації. 

Такі структурні частини кваліфікаційної (магістерської) роботи, як: 

Пояснювальна записка, ЗАВДАННЯ на кваліфікаційну (магістерську) роботу 

студенту, ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, 

ДОДАТКИ не мають порядкового номера, тобто не можна друкувати, наприклад: 

„1. ВСТУП“ або „РОЗДІЛ 4. ВИСНОВКИ“.  

Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ 2, після номера крапку не 

ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.  

Розділи, параграфи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими 

цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу тексту і 

позначатися арабськими цифрами.  

Параграфи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер параграфу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, 

відокремлених крапкою. В кінці номера параграфу повинна стояти крапка, 

наприклад: 2.3. (третій параграф другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять 

заголовок параграфу. 

У кінці номера пункту повинна стояти крапка, наприклад: 1.3.2. (другий 

пункт третього параграфу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять 

заголовок пункту. Пункт може і не мати заголовка. 

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

пункти. 

 

 



5.4. Оформлення ілюстраційного матеріалу 

Кваліфікаційну (магістерську) роботу ілюструють з огляду на певний 

загальний задум за ретельно продуманим тематичним планом. Кожна ілюстрація 

має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Ілюстрації слугують додатковим 

поясненням і доповненням до тексту. Основні види ілюстративного матеріалу в 

роботі – це схема, фотографія, діаграма, графік і креслення.  

Усі ілюстрації називають рисунками, тобто в підписах не вживають слова 

Схема 2.1, Діаграма 4, Графік 2.3. Рисунки нумерують послідовно в межах розділу 

арабськими цифрами. Ілюстрації, таблиці, які розміщені на окремих сторінках 

роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації (рисунки, 

креслення, діаграми, схеми, графіки, карти) позначають скороченням "Рис." і 

нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій поданих у 

додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад, "Рис. 3.2." (другий 

рисунок третього розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи 

розміщують послідовно під ілюстрацією. 

Один із прикладів побудови рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Класифікація оборотних коштів за ступенем ліквідності 
 

На всі ілюстрації в тексті кваліфікаційної (магістерської) роботи повинні бути 

посилання за формою: ...показано на рис. 3.2 або в дужках за текстом (див. рис. 3.2), 
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на частину ілюстрації: ...зображено на рис. 3.2. Посилання на раніше наведені 

ілюстрації дають зі скороченим словом дивись (див. рис. 3.2). 

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

межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним загальним заголовком 

таблиці розміщують напис "Таблиця" зі зазначенням її номера. Номер таблиці 

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 

ставиться крапка. Після номера таблиці крапка не ставиться, наприклад, "Таблиця 

2.4" (четверта таблиця другого розділу). 

Один із прикладів побудови таблиці 

Таблиця 2.4 

Аналіз власних оборотних коштів  

приватного підприємства „Потенціал“ за 2017 – 2019 р. р. (тис грн) 

      

   

        

        

        

        
 

 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і 

її номер вказують один раз в правому верхньому куті над відповідним загальним 

заголовком першої частини таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть слова 

"Продовження таблиці" і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження таблиці 

2.4" або Закінчення ("Закінчення табл. 2.4"). Можна нумерувати стовпчики таблиці, 

щоб не повторювати їхніх заголовків на продовженні, а повторювати тільки 

нумерацію граф. Доцільність продовження таблиці на наступній сторінці є лише 

тоді, коли вона не поміщається на одній сторінці, зазвичай потрібно уникати такого 

перенесення. 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно 

під ілюстрацією. Якщо в розділі роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують 

за загальними правилами. 

Назви таблиці та ілюстрації виділяють жирним шрифтом посередині сторінки. 

Зміст таблиці можна подавати шрифтом меншим за розмір шрифту основної 

текстової частини (але не менше 10 розміру)  та можна з меншим міжрядковим 

інтервалом. Перед ілюстрацією обов’язково має бути посилання на неї в тексті 



роботи. Після ілюстрації обов’язково потрібно робити короткий аналіз наведених 

даних в ілюстрації, включаючи аргументацію зазначених в ній показників. Не варто 

використовувати посилання на ілюстрації в яких лише повторюється те, що 

міститься в підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де 

авторові треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих 

дужках «(рис. 3.2.)» або зворотом, наприклад: «…як  видно з рис. 3.2» або «…як  

показано на рис. 3.2». В такому випадку після другої цифри рисунка крапку не 

ставлять. 

Таблицю розташовують так, щоб було зручно читати без повертання або з 

повертанням за годинниковою стрілкою. Цифрова інформація в таблицях повинна 

бути компактною. Кожна таблиця повинна мати заголовок, а під заголовком (у разі 

потреби) – на підставі чиїх (яких) даних її складено.  

Заголовок кожного стовпчика в шапці таблиці повинен бути коротким. Треба 

уникати повторів тематичного заголовка в заголовках стовпців, одиниці 

вимірювання зазначати в тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих 

заголовків слова, що повторюються. Заголовки стовпців починають з великої 

літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони є одним реченням із заголовком, і з 

великої, якщо вони є самостійними.  

Якщо всі параметри величин, наведені в таблиці, мають одну й ту саму 

одиницю фізичної величини, то в заголовку таблиці розміщують її скорочене 

позначення (мм, г/т, осіб, шт., %). Якщо ж параметри мають різні одиниці 

фізичних величин, то позначення одиниць записують у заголовках граф після 

коми (маса, кг або сума, тис грн). 

Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові і 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. 



Формули в роботі розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони 

згадуються, посередині рядка. Посилання на формули в тексті дають у круглих 

дужках за формою: ...у формулі (2.3)...; ...у формулах (2.3 – 2.10). Формули (якщо 

їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Нумерувати доцільно лише ті 

формули, на які є посилання. Номер формули складається з номера розділу і 

порядкового номера формули в розділі, відокремлених крапкою. Номер формули 

вказують на рівні формули у круглих дужках у крайньому правому положенні 

рядка, наприклад: (2.3), тобто (третя формула другого розділу). Двокрапку перед 

формулою ставлять лише тоді, коли цього вимагає побудова тексту або формулі 

передує узагальнююче слово. Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть 

одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою 

безпосередньо за формулою до її номера. Пояснення значень символів і числових 

коефіцієнтів, що входять до формули, бажано наводити безпосередньо під 

формулою у тій послідовності, в якій їх наведено у формулі. Перший рядок 

пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Наприклад: Показник 

фондовіддачі розраховують за формулою 2.3:  

Приклад написання формули: 

    Фв = О/Фср,                            (2.3)  

де Фв – фондовіддача, грн.; О – річний випуск товарної, валової або чистої 

продукції, грн.; Фср – середньорічна вартість основних фондів, грн.. 

 

5.5. Оформлення списку використаних джерел  

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить 

бібліографічні відомості про джерела і розміщується в роботі після висновків. 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у 

порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та 

рекомендований під час написання роботи), в алфавітному порядку прізвищ 

перших авторів або заголовків. Бібліографічний опис джерел складають 

відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний опис списку використаних джерел у кваліфікаційній 

(магістерській) роботі потрібно оформляти з урахуванням Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 



Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (див. 

табл.2). 

Таблиця 2  

Приклади оформлення «СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» 

Вид джерел Правила оформлення 

Посібники, 

підручники, 

монографії одного 

автора 

 

1. Балджи М. Д. Економічний ризик та методи його 

вимірювання : навч. посіб. Харків : Промарт, 2015. 300 с. 

2. Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посіб. 3-тє 

вид., випр. і доп. Київ : Знання-Прес, 2006. 350 с.  

3. Виноградська А. М. Основи підприємництва : навч. посіб. 2-

ге вид., перероб. і доп. Київ : Кондор, 2007. 544 с. 

4. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво : сутність, 

механізми і форми розвитку : монографія. Вінниця : 

УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008. 397 с. 

5. Лукашенко Т. В. Проектний аналіз : навч. посіб. Львів : Ліга-

Прес, 2012. 238 с.  

6. Посохов І. М. Управління ризиками у підприємництві : навч. 

посіб. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 220 c. 

7. Сохацька О. М. Біржова справа : підручник 2-ге вид., змін. й 

доп. Тернопіль : Карт-бланш, Київ : Кондор, 2008. 632 с. 

Посібники, 

підручники, 

монографії  

двох авторів  

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління 

підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні 

засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 

2. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства : 

навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 388 

с. 

3. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. / Р. Л. 

Лупак, Т. Г. Васильців. Львів : Видавництво ЛКА, 2016. 484 с.  

4. Марцин В., Михасюк І.  Ризики суб’єктів господарювання в 

глобальному просторі. Львів : Апріорі, 2014. 208 с. 

5. Михасюк І., Михайлишин Р. Міжнародні економічні 

відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах : 

підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 314 с. 

6. Михасюк І., Лукашенко Т. Регулювання розвитку 

підприємництва в умовах воєнного стану : монографія. Львів : 

Ліга-Прес,  2017. 240 с. 

Посібники, 

підручники, 

монографії трьох 

авторів 

 

1. Михасюк І., Косович Б., Лукашенко Т. Регулювання розвитку 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах 

економічної нестабільності : монографічний навч. посіб. Львів : 

Ліга-Прес, 2020. 303 с. 

2. Михасюк І., Гукалюк А., Сухай О. Глобалізація і Україна у 

зовнішньоекономічній діяльності : монографічний навч. посіб. / 

за наук. ред. д-ра екон. наук. проф. І. Р. Михасюка, ЛНУ ім. 

Івана Франка. Львів : НВФ «Українські технології», 2012. 388 с. 

Посібники, 

підручники, 

1. Михасюк І., Сухай О., Гукалюк А., Косович Б. Зовнішня 

торгівля і біржова діяльність : глобалізаційний аспект : 



монографії 

чотирьох авторів 
монографічний навч. посіб. Львів : Ліга-Прес, 2016. 298 с. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. 

Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с.  

Посібники, 

підручники, 

монографії п’ять і 

більше авторів 

 

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : 

підручник : у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В. 

Грабинська та ін. ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха та 

ін. 3-тє вид. виправл. та доп. Львів : Апріорі, 2017. Кн. 1 : Вступ 

до аналітичної економіки. Макроекономіка. 567 с. 

2. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / 

за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с.  

3. Балджи М.Д. Обґрунтування господарських рішень та оцінка 

ризиків : навч. посіб. / Балджи М.Д., Карпов В.А., Ковальов 

А.І., Костусєв О.О., Котова І.М., Сментина Н.В. Одеса : ОНЕУ, 

2013. 670 с.  

4. Лігоненко Л. О. Підприємництво і бізнес-культура : 

підручник / Л. О. Лігоненко, Г. Л. Піратовський, І. В. 

Молоштан та ін.; за заг. ред. Л. О. Лігоненко. Київ : КНТЕУ, 

2011. 508 с. 

5. Підприємництво : економіка, стратегія, планування та 

проектний аналіз (збір. тест. зав.) :  навч. посіб. / З. М. Залога, 

О. Є. Сухай, С. І. Урба, Т. В. Лукашенко, М. М. Тепла та ін.; за 

наук. ред. О. Є. Сухай. Львів : Ліга-Прес, 2016. 280 с. 

1. 6. Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та 

діяльність фірми : навч. посіб. / З. М. Залога, О. Є. Сухай, С. І. 

Урба, О. Ю. Червона, Т. В. Лукашенко, М. М. Тепла. Львів : 

Видавництво "Растр-7", 2018. 286 с.  

Без автора 

 

1. Економіка підприємства : підручник / за заг. та наук. ред. Г. 

О. Швиданенко. Київ : КНЕУ, 2009. 816 с. 

2. Економіка підприємства : підручник / за ред. А. В. Шегди. 

Київ : Знання, 2016. 614 с. 

3. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / 

за заг. ред. д. е. н., проф. І. М. Сотник, д. е. н., проф. Л. М. 

Таранюка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 572 с. 

4. Торговельне підприємництво : монографія / за наук. ред. С. 

В. Князя. Львів : Львівська Політехніка, 2015. 724 с. 

Багатотомний 

документ 

 

1. Мельник С. І. Формування і розвиток інноваційного 

підприємництва в Україні / С. І. Мельник // Вісник 

Хмельницького національного університету. 2009. № 6. T. 1. С. 

32-38. 

2. Сизоненко В. О. Інноваційне підприємство – форма реалізації 

інтелектуальної власності / В. О. Сизоненко, Л. В. Овчаренко / 

Наукові записки НаУКМА. Том 18. Економічні науки. 2000. С. 

64–72. 

3. Магас В., Гримак О., Чимерис В. Методологічні проблеми 

реформування аграрної сфери / В. Магас, О. Гримак, В. 

Чимерис // Науковий вісник Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 



Гжицького. Т. 20. Економічні науки. 2018. № 91. С. 62-65. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2019. 96 с.  

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. 

Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.  

3. Про товарну біржу : Закон України (зі змінами і 

доповненнями) від 10.12.1991 р. № 1956-ХІІ. Відомості 

Верховної Ради України. 1991. № 11. 83 с. 

4. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 

23.02.2006 р. № 3480-IV. Відомості Верховної Ради України. 

2006. № 31. 268 с. 

5. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості 

з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки 

: Указ Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. 

Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10.  

6. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. 

наказом М-ва фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все 

про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42.  

Матеріали 

конференцій 

1. Михасюк І. Р., Лукашенко Т. В. Завдання інноваційного 

менеджменту бізнес-проектів в Україні. Філософсько-

психологічні аспекти лідеерства в бізнесі, освіті та державі : зб. 

тез ІУ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Львів, 

15 березня 2019 р.). Львів, СПОЛОМ, 2019. С. 104-106. 

2. Михасюк І. Р. Питання духовності та життєдіяльності 

українців в умовах московської (російської) агресії. 

Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та 

управлінні : зб. тез ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. 

Львів, 19 квітня 2017 р.). Львів : Сполом, 2017. С. 25-32. 

3. Магас В. Підприємництво і конкуренція – визначальні 

чинники виявлення інформаційних можливостей суспільства. 

Проблеми становлення інформаційної економіки  Україні : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Львів, 19-21 жовтня 2017 р.). Львів : Видавництво "Левада", 

2017. С. 48-51. 

Дисертації, 

автореферати 

дисертацій 

1.Кизенко О. О. Формування системи стратегічного 

контролінгу підприємства в умовах конвергенції управлінських 

технологій : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Київ, 2020. 460 с. 

2.Кизенко О. О. Формування системи стратегічного 

контролінгу підприємства в умовах конвергенції управлінських 

технологій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Київ, 

2020. 40 с. 

Стандарти 1. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 

правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO832:1994, NEQ). [На заміну 

ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ: 

Мінеконом розвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та 

документація). 



2. ДСТУ 8302:2015. Національний стандарт України. 

Бібліографічне посилання.  Інформація та документація. 

Загальні положення та правила складання. Вид. офіц. Київ: ДП 

«УкрНДНЦ», 2016. 20 с. (Інформація та документація).  

Статті з 

періодичних 

видань 

 

1. Михасюк І. Р., Косович Б. І., Сухай О. Є. Особливості 

розвитку біржової діяльності в Україні. Вісник Львівського 

університету. Серія економічна. Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. Випуск 55. С. 15-27. 

2.Михасюк І. Р. Проблеми регулювання інноваційної діяльності 

в Україні в часі війни. Формування ринкової економіки в 

Україні. Львів, 2018. Вип. 40, ч.2. С.38-41. 

3.Михасюк І., Гукалюк А., Косович Б. Проблеми 

конкурентоспроможності українського підприємництва і 

торгівлі в умовах глобалізації. Вісник Львівського 

університету. Серія економічна. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 

2019. Випуск 56. С. 308-316. 

4. Михасюк І., Косович Б. Державне регулювання сучасних 

тенденцій розвитку підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 

Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. Випуск 57. С. 49-59. 

5.Mykhasiuk I. Reforma Ukrainskiej gospodarki jako podstawa 

procesu integracji europejskej w warunkach wojnyv Naukowe 

zeszyty. PSW, 2019 . С. 116-119. 

Статті з 

періодичного 

видання (журналу, 

газети) 
 

1.Михасюк І. Нова фізико-економічна парадигма для 

формування моделей сталого розвитку. Регіональна економіка. 

2017. №3. С. 145-147. 

2. Магас В. Формування конкурентного порядку в Україні: 

актуальність та основні принципи. Економіст. №1. 2016. С. 46-

48. 

3. Магас В. Підприємництво та конкуренція – основні чинники 

розкриття економічного потенціалу суспільства. Економічна 

теорія. 2019. №2. С. 44-56. 

4. Mykhasiuk I., Kosovych B. Innovative activity and security of 

Ukraine in conditions of war. Kksiazce: Współczesne organizacje. 

Zarządzanie-Innowacje-Rozwój. Prace Naukowo-Dydaktyczne. 

KUZ KROSNO. 2020. 15 s. 

5. Косович Б., Дмитрук В. Ризики розвитку малого 

підприємництва в сучасних умовах глобалізації. Науково-

практичний журнал. Економiка та держава № 5. 2020. (DOI: 

10.32702/2306-6806.2020.5). С.88-92. 

6. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий 

кур'єр. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 

Електронні ресурси 
Книги 1. Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. 

Смелянська. Київ : «Центр учбової літератури», 2013. 368 с. 

URL: http://pidruchniki.com/ekonomika/pidpriyemnitstvo_-

_goy_iv/. (дата звернення: 15.11.2019). 

http://pidruchniki.com/ekonomika/pidpriyemnitstvo_-_goy_iv/
http://pidruchniki.com/ekonomika/pidpriyemnitstvo_-_goy_iv/


Статті з 

періодичних 

видань 

1.Резнікова Н. В., Іващенко О. А., Курбала Н. В. Тенденції 

розвитку малого і середнього бізнесу та його вплив на 

економічну кон'юнктуру і конкурентоспроможність розвинених 

країн. Економiка та держава № 10, 2020. DOI: 10.32702/2306-

6806.2020.10 URL: www.economy.in.ua/ (дата звернення: 

02.11.2020). 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. 

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-19. (дата 

звернення: 15.09.2019). 

2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-

VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата 

звернення: 10.12.2018).  

3.Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. № 

4618-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2018. (дата 

звернення: 10.12.2018). 

4.Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в 

Україні на період до 2020 року // Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 24.05.2017 р. № 504-р / Кабінет Міністрів 

України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show. (дата 

звернення: 10.08.2019). 

Сторінки веб-

сайтів 

Результати діяльності компанії Амазон // Аmazon : веб-сайт. 

URL: https://aws.amazon.com/ru/getting-started/hands-on/host-

static-website/24264(дата звернення: 12.09.2019). 

 

При написанні кваліфікаційної (магістерської) роботи обов’язкове посилання 

на запозичену з наукових, літературних та статистичних джерел інформацію, що дає 

змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей та точність 

цитування. Посилання в тексті роботи на джерела потрібно зазначити відповідним 

порядковим номером за переліком посилань зі списку використаних джерел, виділеним 

двома квадратними дужками (наприклад: «…у працях [1; 3; 7]» або «…автор у праці [9, 

с. 28]…» чи «…у роботах [1–7]…»). 

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому 

оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису в переліку 

посилань із зазначенням номера. Наприклад, цитата в тексті: «…дозволить збільшити 

державну підтримку АПК на 4 млрд 500 млн грн [7]1». 

Опис іноземних видань здійснюють мовою тексту видання. Список 

використаних джерел розміщують у алфавітному порядку або у порядку їх 

згадування у тексті кваліфікаційної (магістерської) роботи.  

                                         
[7]1  Ковальчук І.В. Економіка підприємства  : навч. посіб. Київ : Знання, 2018. С. 567-568.  

https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.10
https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.10
http://www.economy.in.ua/


 

5.6. Оформлення додатків 

Додатки є структурною частиною роботи, їх слід оформлювати як 

продовження тексту на наступних сторінках роботи, розташовуючи їх у порядку 

появи посилань на них у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової 

сторінки. Угорі сторінки праворуч друкують з великої літери «Додаток ___» і далі 

послідовно великими літерами української абетки (за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, 

О, Ч, Ь). Наприклад, «Додаток А» і т. д. Нижче по центру наводиться назва 

додатку. 

Ілюстрації, таблиці і формули нумеруються у межах кожного додатку, 

наприклад: «Додаток Б» – Рис.Б.1.2. (другий рисунок першого розділу додатку Б); 

«Додаток В» – Таблиця В.2.3 (третя таблиця другого розділу додатку В); «Додаток 

Д» – формула (Д.3.1) – перша формула третього розділу додатку Д. 

Переплетену кваліфікаційну (магістерську) роботу студент подає на кафедру 

економіки підприємства за 15 днів до початку роботи екзаменаційної комісії. 

 

 

6. ПЕРЕВІРКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ НА 

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕНОСТІ  

З огляду на те, що кваліфікаційна (магістерська) робота є основою для 

підсумкової атестації здобувачів освіти, встановлено певні процедури 

забезпечення її якості. До них, зокрема, належать: 

• перевірка наявності академічного плагіату; 

• зовнішнє рецензування; 

• публічний захист та ін. 

Перевірка кваліфікаційної (магістерської) роботи на плагіат здійснюється у 

відповідності до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність» та «Про освіту»; Кодексу академічної доброчесності 

Львівського національного університету імені Івана Франка; ДЕКЛАРАЦІЇ про 

дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка; Положення про забезпечення 



академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в 

Університеті передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Текст роботи готують з використанням текстового редактора програми 

Microsoft Word, записану в pdf. Файл роботи підписують зазначаючи номер 

спеціальності та прізвище автора роботи і передають для перевірки на 

дотримання принципів академічної доброчесності.  

За результатами перевірки студенту дають Звіт про перевірку роботи на 

схожість із зазначенням відсотків оригінальності роботи.  

Деталізований перелік порушень може включати такі порушення (цей 

перелік не є вичерпним)2: 

1. Академічний плагіат: 

• плагіат фрагментів письмових робіт та повних текстів; 

• плагіат ідей, даних, моделей, ілюстрацій тощо; 

• відсутність належних посилань за відсутності привласнення авторства; 

• помилки цитування. 

2. Самоплагіат: 

• дуплікація публікацій – публікація однієї і тієї самої наукової роботи (цілком або 

з несуттєвими змінами) в декількох виданнях, а також повторна публікація 

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

інших наукових робіт як нових наукових робіт; 

                                         
2 В. Бахрушин, Є. Ніколаєв. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної 

доброчесності. 41с. URL: https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-infobulletin (дата звернення: 29.10.2020) 

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-infobulletin


• дуплікація наукових результатів – публікація повністю чи частково одних і тих 

самих наукових результатів у різних статтях, монографіях, інших наукових працях 

як нових результатів, які публікуються вперше; 

• подання у звітах із виконання різних наукових проектів тих самих результатів як 

таких, що отримані при виконанні відповідного проекту; 

• агрегування чи доповнення даних – суміщення раніше опублікованих і нових 

даних без їх поділу з відповідними посиланнями на попередню публікацію; 

• повторний аналіз раніше опублікованих даних без посилання на попередню 

публікацію цих даних та раніше виконаного їх аналізу. 

3. Фабрикація: 

• наведення в наукових роботах вигаданих чи неперевірених даних, зокрема 

статистичних даних, результатів експериментів, розрахунків чи емпіричних 

досліджень, фотографій, аудіо- та відеоматеріалів тощо; 

• посилання на вигадані джерела інформації або навмисне посилання не на 

справжнє джерело; 

• приписування іншим особам текстів, думок чи ідей, яких вони не висловлювали 

чи не публікували. 

4. Фальсифікація: 

• необґрунтоване корегування результатів власних наукових досліджень чи 

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

дослідженнях, вимірюваннях або розрахунках, виправленні виявлених помилок 

тощо); 

• наведення у письмових роботах здобувачів та в наукових роботах свідомо 

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

статистичних даних, результатів експериментів, розрахунків чи емпіричних 

досліджень, фотографій, аудіо- та відеоматеріалів тощо без належного 

обґрунтування причин і зазначення методики їх корегування; 

• наведення неповної або викривленої інформації про апробацію результатів 

досліджень та розробок. 

 

 

7. ПІДГОТОВКА  ДО  ЗАХИСТУ, РЕЦЕНЗУВАННЯ   



ТА  ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСКОЇ) РОБОТИ  

Завершену роботу студент подає науковому керівникові для підготовки 

відгуку.  

У відгуку на кваліфікаційну (магістерську) роботу науковий керівник 

характеризує кожен з розділів виконаної роботи, відповідність змісту роботи 

"Завданню на кваліфікаційну (магістерську) роботу студенту", глибину 

дослідження, її наукову і практичну цінність, якість оформлення, сумлінність 

виконання поставлених завдань, відповідність роботи встановленим вимогам і 

робить висновок про допуск (чи не допуск) до захисту перед екзаменаційною 

комісією. 

Робота до захисту не допускається у разі, якщо: 

- робота не відповідає вимогам методичних рекомендацій; 

- готова робота або  її частини на будь-якому етапі підготовки чи виконання 

подаються науковому керівнику для перевірки з порушенням встановлених 

графіком термінів; 

- робота написана на тему, яка своєчасно не була затверджена; 

- робота виконана не самостійно; 

- структура роботи не відповідає методичним вимогам; 

- зміст роботи не розкриває її теми; 

- робота недбало оформлена; 

- відсутній відгук наукового керівника або він є негативним; 

- на роботу  відсутня  рецензія або вона є негативною. 

Допущена до захисту науковим керівником робота підлягає рецензуванню. 

Рецензента переважно обирають з числа керівників обраного для 

дослідження об’єкта. У рецензії він (вона) оцінює актуальність роботи, значимість 

отриманих результатів для досліджуваного об’єкта, виділяє позитивні та слабкі 

місця роботи, дає позитивну оцінку роботи (за прийнятою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно»), або негативну («незадовільно»). Підпис рецензента 

скріплюють печаткою підприємства (організації, фірми).  

Готова кваліфікаційна (магістерська) робота, разом з Звітом про перевірку 

роботи на плагіат, відзивом, рецензією та поданням, які автори робіт вкладають у 



спеціальний конверт, наклеєний на внутрішній стороні твердої обкладинки перед 

титульним аркушем, скеровується у екзаменаційну комісію для захисту. 

Захист кваліфікаційних (магістерських) робіт відбувається на відкритому 

засіданні екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує декан 

економічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Графік захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт розробляється та 

оголошується секретарем екзаменаційної комісії заздалегідь. 

Під час підготовки до захисту студент повинен підготовити та погодити із 

науковим керівником доповідь на захист роботи і підготувати наочний матеріал, 

який розкриває тему роботи (таблиці, графіки, рисунки, діаграми (не менше п’яти 

примірників)) для всіх членів комісії. 

Доповідь повинна бути короткою та змістовною. Мова виступу повинна 

відповідати чинним літературним нормам. Недоцільно повністю переказувати 

зміст усіх розділів роботи, докладно зупинятися на методиці і техніці розрахунків. 

Вступна частина не повинна перевищувати 10 % часу, відведеного на доповідь. 

Решту часу доцільно використати для стислої характеристики найактуальніших 

проблем об’єкта дослідження, викладу сутності запропонованих заходів, ідей і 

програм, визначення їх економічної ефективності та можливостей їх 

впровадження в практику діяльності підприємства (організації, фірми, установи). 

Під час доповіді необхідно звертати увагу членів комісії на демонстраційні 

матеріали, коротко пояснюючи їх призначення та зміст.  

Після доповіді студент відповідає на запитання членів екзаменаційної 

комісії, присутніх на захисті осіб. Далі головою екзаменаційної комісії 

зачитуються відгук керівника і зміст зовнішньої рецензії. На закінчення 

випускнику надається слово для відповіді на зауваження наукового керівника і 

рецензента. 

До екзаменаційної комісії можуть подаватися й інші матеріали, які 

характеризують наукову практичну цінність виконаної роботи, що вказують на 

практичне застосування роботи (документи про апробацію положень 

кваліфікаційної (магістерської) роботи на досліджуваному підприємстві, листи, 

публікації тощо). 



На підставі доповіді здобувача під час захисту, відгуку наукового керівника 

та рецензента, кожен з членів екзаменаційної комісії особисто оцінює результати 

захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи. За результатами захисту 

кваліфікаційної (магістерської) роботи екзаменаційна комісія приймає рішення 

щодо оцінки знань, виявлених при підготовці та захисті. Рішення про присвоєння 

здобувачу освітнього ступеня магістр і про видачу йому диплому європейського 

зразка приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням більшістю 

голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. Якщо голоси розподілилися 

порівно, голос голови екзаменаційної комісії є вирішальним. 

Після засідання комісії, голова екзаменаційної комісії оголошує результати 

оцінювання роботи, які включають загальну оцінку роботи та рекомендацію для 

подальшого вступу в аспірантуру. 

Захищені кваліфікаційні (магістерські) роботи секретар екзаменаційної 

комісії не пізніше як через три тижні після завершення роботи екзаменаційної 

комісії здає в архів бібліотеки Львівського національного університету імені Івана 

Франка, де вони зберігаються протягом п’яти років. 

 

  



8. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСКОЇ) РОБОТИ 

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

До захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи іноземною мовою 

допускають здобувачів, які навчалися у групі з поглибленим вивченням іноземної 

мови і склали іспит на оцінку «відмінно», успішно пройшли тестування і 

співбесіду іноземною мовою на кафедрі іноземних мов для природничих 

факультетів. 

Особи, допущені до захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи 

іноземною мовою, крім обов’язкових документів, додатково подають іноземною 

мовою: 

1) список літератури; 

2) реферат (15-20 сторінок друкованого тексту); 

3) глосарій (200-400 термінів). 

 

РЕФЕРАТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСКОЇ) РОБОТИ  

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

1. Загальні вимоги до реферату. Написання реферату є завершальним етапом 

виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи. Призначення реферату – 

засвідчити практичний рівень володіння іноземною мовою за фахом. Реферат 

друкують іноземною мовою (за вибором студента). Реферат повинен достатньо 

ґрунтовно розкривати зміст кваліфікаційної (магістерської) роботи. У рефераті 

слід уникати надмірних подробиць та інформації, якої немає у роботі. 

2. Структура реферату. Реферат складається із загальної характеристики роботи, 

основного змісту та висновків. Загальна характеристика роботи оформлена 

відповідно до вимог п. 5 Методичних вказівок і обов’язково повинна містити 

інформацію про структуру кваліфікаційної (магістерської) роботи, кількість 

розділів, додатків, обсяг роботи (у сторінках), кількість ілюстрацій і таблиць, 

кількість використаної літератури (відповідно до списку використаних джерел). 

У рефераті викладається зміст кваліфікаційної (магістерської) роботи за 

розділами. Висновки кваліфікаційної (магістерської) роботи наводяться повністю. 

3. Оформлення реферату. Реферат кваліфікаційної (магістерської) роботи 

друкують із урахуванням деяких особливостей:  



– обсяг реферату 15-20 сторінок по 40 рядків на сторінці; 

– нумерація сторінок реферату здійснюється окремо від нумерації сторінок 

кваліфікаційної (магістерської) роботи. Першою сторінкою реферату є його 

титульний аркуш, який не нумерується;   

– структурні частини реферату не нумерують, їх назви друкують великими літерами 

симетрично до тексту;  

– реферат кваліфікаційної (магістерської) роботи іноземною мовою підшивають 

разом з кваліфікаційною (магістерською) роботою (після «Списку використаних 

джерел») у тверду палітурку.  

Доповідь, за погодженням з головою ЕК, може бути виголошена українською 

та іноземними мовами. Відповіді на запитання членів комісії здійснюють мовою, 

якою надійшло запитання. Консультант з іноземної мови здійснює лінгвістичний 

супровід підготовленої кваліфікаційної (магістерської) роботи та засвідчує 

відповідність змісту реферату іноземною мовою рефератові українською мовою.  

Пояснювальна записка та презентаційна частина кваліфікаційної 

(магістерської) роботи виконуються українською мовою. Доповідь за основними 

положеннями кваліфікаційної (магістерської) роботи здійснюється студентом 

іноземною мовою і, за потреби, супроводжується перекладом на українську мову 

консультантом з іноземної мови. Обговорення доповіді, формулювання запитань 

та відповідей на них відбувається як українською, так й іноземною мовами. Відгук 

керівника кваліфікаційної (магістерської) роботи та рецензію зачитують 

українською мовою. На підставі протоколу екзаменаційної комісії у додатку до 

диплома здобувача, який захистив кваліфікаційну (магістерську) роботу 

іноземною мовою, в графі “Письмова кваліфікаційна (магістерська) робота” 

робиться додатковий запис “Робота захищена__________ мовою”.  

  



Додатки 

Рекомендована література для підготовки магістерських робіт 

Робота над кваліфікаційною (магістерською) роботою розпочинається з 

відділу каталогів та залу періодики. Студентів обслуговують такі бібліотеки: 

економічного факультету, Наукова бібліотека Львівського університету (вул. 

Драгоманова, 5) та Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України 

(вул. Стефаника, 2) лише, якщо є відповідне персональне клопотання від деканату 

економічного факультету. 

Найповнішу інформацію про економічну літературу видану в Україні можна 

отримати в Internet'і на сторінці <http://www.nbuv.gov.ua>  Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Підбираючи літературу для 

дослідження, варто переглянути нові номери українських економічних часописів, 

таких як: "Актуальні проблеми економіки", "Актуальні проблеми розвитку 

економіки регіону", "Бізнес Вік", "Бізнес: законодавство та практика", "Бізнес 

Інформ", "Бізнес-навігатор", "Бухгалтерський облік і аудит", "Вісник 

Національного банку України", "Вісники ЛНУ імені Івана Франка", "Галицькі 

контракти", "Галицький економічний вісник", "Голос України", "Дзеркало тижня", 

"Діловий вісник", "Економіка та держава", "Економіка України", "Економіка і 

управління", "Економіка і прогнозування", "Економіка розвитку", "Економіка. 

Фінанси. Право", науково-аналітичний журнал "Економічний часопис-ХХІ", 

"Економіка АПК", "Економіст", "Зовнішньоекономічний кур’єр", "Конкуренція", 

"Маркетинг в Україні", "Менеджер по персоналу", "Моніторинг інвестиційної 

діяльності в Україні", "Огляд цін українського та світового товарних ринків", 

"Платіжний баланс України", "Податки", "Податки та бухгалтерський облік", 

"Регіональна економіка", "Соціальний захист", "Статистика України", "Україна: 

аспекти праці", "Україна–Бізнес", "Український промисловець", "Управління 

компанією", "Урядовий кур’єр", "Фінанси України", "Фінансові послуги", "Цінні 

папери України", "Экономика предприятия", "Маркетинговое исследование", 

журнал “Business Central Europa” – на сторінці http://www.bcemag.com/ та багато 

інших публікацій.  

  

http://www.bcemag.com/


Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 

 

 

Кафедра економіки підприємства 

 

До захисту допускається 
 

Завідувач кафедри____________ 

д.е.н., професор Михасюк І.Р. 

„___“ _______________ 20__ р. 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА (МАГІСТЕРСКА) РОБОТА 

 

(назва теми роботи великими літерами) 

 

 

 

 

 

Виконав студент ІI  курсу, групи ЕкпМ – 21с 

галузі знань 07 "Управління та адміністрування" 

спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" 

 

________________________________ 
                                      (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи _____________________ 
                            (посада, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 
 
 

 

 

 

Львів – 2020                                                                      



       Форма  № Н- 9.02  

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 

Економічний факультет 
_______________________________________________ 

(повне найменування  назва факультету) 

Кафедра економіки підприємства 

____________________________________________________________ 

(повна назва кафедри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до кваліфікаційної (магістерської) роботи  

  
 

 

на тему: „________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________“ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Виконав студент ІI  курсу, групи ЕкпМ – 21с 

галузі знань 07 "Управління та адміністрування" 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" 
 

________________________________ 
                                      (прізвище та ініціали) 

 

Керівник роботи _____________________ 
                            (посада, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

 

Рецензент     ___________________ 
                                (посада,прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2020 



 

Форма № Н-9.01 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 

Факультет            економічний  _________________ _____________________               

Кафедра         економіки   підприємства______________________________        

Освітній ступінь     магістр                                        _________________  

Галузь знань        07 "Управління  та  адміністрування"_____________ 
                                                           (шифр і назва) 

Спеціальність    076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"             
                                                                                         (шифр і назва) 

 
                                                                                          

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач кафедри ________ проф. Михасюк І.Р. 

„  11 “         березня        2020 року 
 

 

ЗАВДАННЯ 

НА  КВАЛІФІКАЦІЙНУ (МАГІСТЕРСЬКУ) РОБОТУ  СТУДЕНТУ  

 
студент (прізвище, ім’я, по батькові) 

Тема роботи: „___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________“ 

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

затверджені Вченою радою факультету від „ 25“       лютого  __ 2020 року  №   6__  

2. Термін подання студентом роботи           до 30 листопада   2020 року_______ 

3.Вихідні дані до роботи:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

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

розробити):____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

креслень):___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



6. Консультанти розділів роботи  

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

    

    

    

    
 

7. Дата видачі завдання ________ 11 березня  2020 року__________ 

                                                                                                                                        

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 

Назва етапів  

кваліфікаційної (магістерської) роботи 

Строк  

виконання 

етапів роботи 

Примітка 

1 Опрацювання інформаційних джерел з теми 

кваліфікаційного (магістерського) дослідження, 

складання плану та погодження з науковим 

керівником роботи  

березень- 

червень 

 

2 Подання першого розділу кваліфікаційної  

(магістерської)  роботи  

вересень  

3 Подання другого розділу кваліфікаційної 

(магістерської)  роботи 

вересень  

4 Подання третього розділу кваліфікаційної 

(магістерської)  роботи 

жовтень  

5 Написання вступу, висновків та анотації жовтень  

6 Оформлення списку використаних джерел жовтень  

7 Оформлення кваліфікаційної (магістерської)  

роботи 

листопад  

8 Подання кваліфікаційної (магістерської) роботи із 

урахуванням зауважень наукового керівника на 

кафедру 

листопад  

9 Рецензування кваліфікаційної (магістерської) 

роботи 

грудень  

10  Подання роботи до захисту в екзаменаційну 

комісію 

грудень  

                                                              

 

                                                            Студент    ______________    _______________ 
                                                                                                       (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

 

Керівник кваліфікаційної  

(магістерської) роботи  ___________     _______________ 
                                                                                                         (підпис)                       (посада, прізвище та ініціали)  



Форма № Н-9.03 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ПОДАННЯ 

ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 
 

Направляється студент________________________________________________________  
                                                                                                (прізвище та ініціали)                         

до захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи 

галузі знань 07 "Управління та адміністрування" 

спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
                                                                                  (шифр і назва спеціальності) 

на  тему____________________________________________________________________ 
                                                                                          (назва теми) 

___________________________________________________________________________ 

Кваліфікаційна (магістерська) робота і рецензія додаються. 

 

Декан факультету   _______________________________ 
                                                                            (підпис) 

 

Довідка про успішність 

___________________________________________________ 
(прізвище та ініціали студента) 

за період навчання  на факультеті_______________________ __________________ з 20__ 

року до 20__ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, 

спеціальністю з таким розподілом оцінок за: національною шкалою:  

відмінно _____%, добре _____%, задовільно _____%; шкалою ECTS: А _____%; В 

_____%; С _____%; D _____%; Е _____%. 

Секретар факультету  ___________ _____________________ 
                                                          (підпис)                          (прізвище та ініціали) 

 

Висновок  керівника кваліфікаційної (магістерської) роботи 

Студент (ка)_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

                        Керівник роботи  _________________________ 
                                                                        (підпис) 

                                                                                                                                                                                          

“____”_______________________20 _____ року 

 

Висновок кафедри про кваліфікаційну (магістерську) роботу 
 

Кваліфікаційна (магістерська) робота розглянута. 

Студент(ка)____________________________________________________   
                                (прізвище та ініціали)                                                                                                                                       
допускається   до   захисту   даної   роботи   в   екзаменаційній  комісії. 

   Завідувач кафедри _______________________________ 
                                                                                                         (назва) 

                         ______________   ________________________ 
                                         (підпис)                                      (прізвище та ініціали)                     
                          “______”___________________20___ року 


