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 ВСТУП 
 

 

Заключною формою атестації випускника закладу вищої освіти є підготовка та 

захист кваліфікаційної магістерської роботи (КМР). КМР є самостійним 

кваліфікаційним науковим дослідженням, в основі якого – моделювання певних 

практичних рішень з актуальних проблем сьогодення. Професійний та науковий рівень 

КМР має відповідати освітній програмі навчання, а автор роботи – продемонструвати 

вміння самостійно вести науковий пошук і розв’язувати важливі науково-практичні 

завдання.  
КМР дає можливість простежити тісний взаємозв’язок теорії та практики, 

систематизувати, закріпити й розширити знання із обраної спеціальності та 

застосувати набуті теоретичні знання під час розв’язання конкретних наукових і 

прикладних завдань досліджуваного суб’єкта господарювання. Ця форма атестації є 

потужним чинником активізації самостійної роботи студента як професіонала та 

вимагає під час її виконання впровадження елементів наукового дослідження. Вона дає 

змогу краще підготувати молодого фахівця в умовах розвитку науково-технічного 

прогресу, ознайомити його найновішими науковими даними і досягненнями.  
КМР виконують на основі статистичних даних діяльності окремого 

підприємства, сукупності підприємств області чи району. Для її виконання 

передбачено опрацювання нормативно-правової бази, достатньої кількості наукової та 

спеціальної літератури з обраної теми, вивчення та проведення аналізу економічних 

процесів і явищ, оцінювання економічного стану досліджуваного суб’єкта та 

розроблення обґрунтованих пропозицій на перспективу. 
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1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ  ВИМОГИ ДО КМР 
  

 

 

КМР 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 відповідної кваліфікації. 

Мета виконання КМР:  

–– систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань  

і творчих здібностей, здобутих під час навчання, застосування цих знань під час 

розв’язання конкретних організаційно-економічних завдань;  

–– набуття у майбутніх фахівців з менеджменту якостей до наукової, науково- 

дослідної та професійної діяльності;  

–– формування навичок та здатності до самоосвіти й саморозвитку, самостійної 

дослідницької роботи в майбутній професійній діяльності, розроблення інноваційних 

пропозицій та рекомендацій щодо їхнього впровадження;  

–– набуття досвіду написання й оформлення наукових результатів досліджень, які 

дають підстави для їх публічного захисту, а згодом до самостійної роботи за  

спеціальністю.  

КМР  повинна бути виконана на актуальну тему, вирізнятися глибоким 

обґрунтуванням і розумінням проблеми з використанням сучасних методів досліджень. 

Окрім того, магістерська робота повинна мати комплексний характер, її тема – 

відповідати перспективним напрямам розвитку галузевих наукових досліджень, вимогам 

і завданням, які висуває ринкова економіка до рівня вищої освіти «магістр».  
Виконуючи КМР, студент повинен уміти:  
–– аналізувати, систематизувати та опрацьовувати наукову, навчально-методичну 

літературу вітчизняних і зарубіжних джерел за тематикою магістерської роботи;  
–– працювати зі статистичною інформацією, нормативно-правовими актами;  
–– правильно застосовувати теоретичні положення навчальних дисциплін у 

постановці і розв’язанні конкретних виробничих завдань;  
–– використовувати сучасні методи економічного дослідження, виконувати 

економічні розрахунки, показувати вміння застосувати досягнення сучасної науки й 

техніки, обґрунтувати доцільність їх впровадження;  
–– уміти чітко й логічно формулювати свої думки, висновки і пропозиції. Тематика 

магістерської роботи віддзеркалює специфічні завдання випускової кафедри, проте вона 

повинна відповідати таким загальним вимогам: 

–– узгоджуватися за своїм змістом із визначеним завданням, забезпечувати, 

закріплювати й розширювати теоретичні і практичні знання зі спеціальності;  
–– сприяти застосуванню одержаних знань під час вивчення відповідних курсів для 

розв’язання конкретних економічних і виробничих завдань;  
–– допомагати визначенню рівня підготовленості студента до самостійної роботи в 

умовах ринкової економіки. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КМР 
  

Рекомендовану тематику КМР затверджують на засіданні випускової кафедри зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» з урахуванням актуальних проблем галузевого 

спрямування.   
За бажанням студент має право самостійно запропонувати актуальну тему до-

слідження, що відповідає спеціальності, попередньо узгодивши її з науковим 

керівником. Обов’язково повинно бути представлене обґрунтування доцільності нової 

тематики. Перевагу надають тим темам, які характеризуються новизною, малою 

вивченістю, популярністю та своєчасністю. Основні вимоги до теми магістерської 

роботи: чітко виокремлений об’єкт і предмет дослідження, формулювання теми має 

бути коротким, зрозумілим, сучасним.  
Особливо важливо обрати тему до проходження виробничої практики, під час якої 

студент, збираючи матеріал для звіту, набуває певних навичок самостійної роботи щодо 

оцінювання економічного стану та організаційно-економічного аналізу діяльності 

підприємства і його підрозділів. Матеріал підкріплюють іншою інформацією з 

літературних, архівних, статистичних та інших джерел. Як правило, за рекомендацією 

викладачів випускової кафедри студент використовує цей матеріал для написання 

магістерської роботи.  
Після визначення тематики КМР студент обов’язково подає заяву на ім’я 

завідувача кафедри про закріплення за ним обраної теми та наукового керівника. 

Наукового керівника обирає студент серед викладачів випускової кафедри та інших 

дотичних до цієї спеціальності кафедр, які мають наукові ступені (або) учені звання та 

здійснюють наукові дослідження у напрямі, що пов’язаний із пропонованою темою 

магістерської роботи.  

Після затвердження тем КМР студентів та призначення їх наукових керівників на 

засіданні випускової кафедри один екземпляр обґрунтування залишається на кафедрі, а 

інший передають у деканат для подальшого затвердження тем на вченій раді інституту.   
Після проходження процедури затвердження теми КМР, але не пізніше ніж 

наприкінці другого місяця навчання, науковий керівник повинен видати студентові 

завдання для магістерської роботи за відповідною формою .  
Як правило, після отримання завдання студент розпочинає працювати з науковим 

керівником за встановленим індивідуальним календарним графіком, у якому 

передбачено терміни виконання окремих розділів магістерської роботи. Студент 

зобов’язаний подавати керівникові частини робити для перевірки у встановлений 

термін, що вказаний у календарному графіку.  
 

Підставою для відхилення кваліфікаційної роботи та не допуску її до попереднього 

захисту, а надалі й відрахування студента з університету є несвоєчасне завершення 

окремих розділів та роботи загалом.  

У визначені терміни науковий керівник повинен перевіряти, як виконує студент 

поставлені завдання, і надавати рекомендації та зауваження щодо поліпшення якості 

написання магістерської роботи.  
У разі сумлінного виконання магістерської роботи, виправлення усіх зауважень, які 

виникають у процесі написання роботи з боку наукового керівника, студент встановлені в 

індивідуальному графіку терміни подає готову роботу на підсумкову перевірку.   
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Завершена й належно оформлена КМР  має бути засвідчена підписом студента, 

після чого науковий керівник її оцінює з погляду відповідності поставленим завданням і 

робить висновок про можливість допущення студента до попереднього захисту.  
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3. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ВИМОГИ 
 

ДО ОФОРМЛЕННЯ КМР 
 

3.1. Структура та обсяг КМР 

 

КМР  повинна бути виконана та оформлена з дотриманням усіх технічних вимог, які 

ставлять до наукових робіт. Насамперед ці вимоги стосуються структурної побудови і 

змісту КМР.  

Загальний обсяг КМР має станови-ти від 75 до 90 сторінок основного тексту. 

Основний текст складається з таких частин: вступу, тексту розділів, висновків. Не 

зараховують до основного обсягу роботи список використаних джерел і додатки.  

Типову структуру КМР наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 
 

Типова структура КМР  

Структурний Кількість Нумерація 

Примітка 
елемент сторінок сторінок  

1 2 3 4 

Титульний аркуш 1   

Заява студента на 

затвердження теми КМР 

та наукового керівника    

Завдання для 
2 

 
 

КМР  роботи 
 

 

Нумерацію на 
 

Анотація 1  

сторінках не 
Зміст 1–2  проставляють 

Перелік скорочень, 
 

Не є обов’язковим елементом 
  

умовних позначень та 1 
 

 

магістерської роботи  
символів 

  
   

   Чітко структурований 

Вступ 2–3  із виділеними напівжирним 

  Входять шрифтом частинами 

Розділ 1 

15–20 

до загального 

Не менше ніж три підрозділи 
(теоретичний) обсягу роботи.   

Розділ 2 (аналітичний) 25–30 Здійснюється Не менше ніж три підрозділи 
  

наскрізна 
 

Розділ 3 (проектно- 
30–35 Не менше ніж три підрозділи рекомендаційний) нумерація 

  
  

сторінок 
 

  У вигляді пронумерованого 

Висновки 2–4  переліку основних наукових 

   результатів дослідження 

Список використаних 

від 5 

Здійснюється 

Не менше ніж 50 джерел 
джерел наскрізна   

Додатки 
Не нумерація Нумеруються літерами 

обмежено сторінок (за потреби)  
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Анотація містить коротку інформацію про зміст КМР, зокрема: прізвище та ініціали 

автора, тему роботи, мету, основний зміст робота та ключові слова (5–7). Зміст анотації 

висвітлює основні аспекти КМР в розрізі розділів .  
Список умовних скорочень оформляють за наявності в тексті роботи специфічної 

термінології або маловідомих скорочень. Розміщують перед вступом. 

 

3.2. Зміст КМР 

 

КМР виконує студент на основі глибокого опрацювання відповідної літератури. 

Студент повинен самостійно дібрати необхідні джерела наукової та спеціальної 

літератури, підручники, монографії, періодичну літературу тощо відповідної теми. 

Загальну спрямованість цих пошуків дає керівник  роботи.  
Особливим інформаційним джерелом для написання КМР є статистичні довідники, які 

містять достатньо повну, вивірену й точну інформацію розвитку економічних явищ і 

процесів. Доцільно, користуватися останніми їх випусками, оскільки нерідко в довідники 

вносять уточнення за попередні роки.  
У кожній КМР передбачено комплексне вивчення низки взаємопов’язаних між собою 

проблем, а також окремих сучасних і перспективних теоретичних і практичних питань. 

Допускається більш детальне і глибоке розроблення однієї із найважливіших проблем 

теми.  
Виконання магістерської роботи в будь-якому разі будується на фактичних матеріалах. 

Об’єктом дослідження може бути одне конкретне підприємство або їх сукупність.  
Зміст усіх елементів пояснювальної записки випускної кваліфікаційної роботи магістра 

повинен відповідати її структурі, яку наведено в табл. 1.  
Вимоги, що стосуються елементів «Титульний аркуш», «Заява студента на 

затвердження теми магістерської роботи та наукового керівника», «Завдання для 

магістерської роботи», «Анотація», «Зміст» та «Перелік умовних позначень», описано в 

додатках.  
Зміст і вимоги до основного тексту, списку використаних джерел і додатків наведено 

далі.  
Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, підстави і вихідні 

дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. 

Обов’язкові елементи вступу виділяють напівжирним шрифтом, зокрема:  
–– актуальність теми. Стосовно КМР виклад поняття «актуальність» повинен бути 

спрямований на своєчасність і соціальну значущість розв’язання обраної проблеми. За 

допомогою аналізу та порівняння аргументовано  обґрунтовують актуальність і 

доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва. Достатньо 

кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання, з 

чого й випливе актуальність теми; 

–– мета і завдання дослідження. Мета роботи тісно переплітається з темою 

магістерської роботи і повинна чітко вказувати, на яких наукових передумовах вона 

базується, чим і як досягається (із залученням яких наукових гіпотез, ідей, явищ, законів 

тощо). Мета повинна визначити конкретні завдання, що мають бути виконані. 

Формулювати завдання слід якомога ретельніше, оскільки опис їх розв’язання 

становитиме зміст магістерської роботи. Конкретність поставленої мети може слугувати 

підставою до визначення назви розділів, окремих питань тощо; 
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–– об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що створює 

проблемну ситуацію і обраний для вивчення. Предмет – це те, що міститься межах 

об’єкта. В об’єкті виокремлюють ту його частину, яка є предметом до-слідження. Саме 

на нього і спрямована основна увага магістранта, саме предмет дослідження визначає 

тему магістерської роботи, яку виносять на титульний аркуш як заголовок;  
–– методи дослідження. Дуже важливим етапом наукової праці є вибір методів 

дослідження – інструменту отримання фактичного матеріалу і необхідної умови 

досягнення поставленої в роботі мети, де висвітлено методику й техніку дослідження з 

використанням логічних законів і правил; 

 

–– наукова новизна одержаних результатів. Подають коротку анотацію наукових 

положень (рішень), яку пропонує автор особисто. Необхідно показати відмінність 

отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни. Науковий 

результат, як правило, – творчий продукт одного із питань магістерської ро-боти, 

формулюють коротко, зрозуміло і конкретно, без загальних слів і термінів. 

 

На завершення вступу доцільно подати структуру магістерської роботи, тобто 

надати перелік її структурних елементів і обґрунтувати послідовність їх розміщення. 

 

Основна частина магістерської роботи складається з трьох основних розділів, 

підрозділів, пунктів та підпунктів. Кожний розділ починають із нової сторінки. 

У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням 

наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити 

загальні висновки від другорядних подробиць. 

Перший розділ – теоретичний, у якому подано стан розроблення обраної теми, 

якого можна зробити висновок, що ця тема ще не розкрита (розкрита лише частково або 

не в тому аспекті), тому вимагає подальшого розроблення. Якщо такий висновок не 

випливає з аналізу поглядів учених на проблему, то магістрантові немає сенсу 

розробляти обрану тему. 

 

Вивчаючи теоретичну суть, магістрант демонструє ґрунтовне ознайомлення зі 

спеціальною літературою, своє вміння систематизувати джерела, критично їх 

розглядати, виокремлювати суттєве, оцінювати зроблене раніше іншими дослідниками, 

визначати головне в сучасному стані вивчення теми. Матеріали такого огляду треба 

систематизувати в певному логічному зв’язку й послідовності. В огляді називають і

 критично оцінюють публікації, які прямо і безпосередньо причетні до теми 

магістерської роботи. 

У теоретичному розділі обов’язково повинна бути викладена (бажано у формі 

окремого розділу) методика досліджень, яка фактично є її стрижнем і демонструє не 

тільки рівень досліджень, але й уміння магістранта професійно проводити теоретичні 

пошуки, аналізуючи їх результати. Загальний обсяг теоретичного розділу повинен 

становити 20–25 % від обсягу основного тексту роботи. 

 

Другий розділ – аналітичний. У цьому розділі здійснюють аналіз явищ і процесів, 

викладають результати власних досліджень з висвітленням того нового, що вносить 

магістрант у розроблення проблеми. Він повинен економічно оцінювати реальний стан 

досліджуваної проблеми та повноту розв’язання поставлених завдань. 
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Для написання другого розділу студент використовує фактичні матеріали, зібрані 

під час виробничої та переддипломної практики. 

Типовими структурними елементами аналітичного розділу є такі підпункти: 

–– загальна характеристика об’єкта дослідження; 

–– аналіз планових і фактичних показників діяльності. Використання статистичної 

та бухгалтерської звітності, нормативно-правових документів (наказів, розпоряджень 

тощо), результатів спостережень і опитувань (анкетування). Для об’єктивного аналізу 

діяльності досліджуваного об’єкта необхідно використовувати дані як мінімум за 

останні три–п’ять років; 

–– характеристика змін діяльності. Опис динаміки змін ефективності 

функціонування досліджуваного об’єкта на основі використання відповідних 

показників діяльності й методів їх аналізу і планування. Здійснюють аналіз діяльності 

за декілька років (кварталів, місяців), результати оформлюють у вигляді таблиць, 

графіків, діаграм, рисунків, картосхем тощо; 

–– виявлення причин змін в окремих структурних компонентах об’єкта. Необхідно 

пояснити причини та основні чинники впливу на зміни. 

На основі обґрунтованого аналізу економічних, статистичних показників 

діяльності тощо виявляють резерви підвищення ефективності діяльності та 

використання наявних ресурсів об’єкта дослідження. 

Загальний обсяг аналітичного розділу повинен становити 30–35 % від обсягу 

основного тексту роботи. 

Третій розділ – проектно-рекомендаційний. На основі аналітичного матеріалу, 

одержаних практичних результатів і тенденцій розвитку явищ і процесів розробляють 

та обґрунтовують напрями і шляхи поліпшення досліджуваної проблеми. 

Основні структурні елементи проектно-рекомендаційного розділу: 

–– шляхи оптимізування розвитку та діяльності об’єкта дослідження (ресурсного, 

інформаційно-технічного забезпечення тощо); 

–– рекомендації щодо поліпшення діяльності з детальним обґрунтуванням, що 

базується на основі проведених аналітичних досліджень; 

–– розроблення й упровадження нових ідей, проектів, пропозицій на основі 

власних досліджень тощо; 

–– основні природоохоронні заходи з оптимізування впливу діяльності об’єкта 

дослідження на стан навколишнього середовища тощо. 

Загальний обсяг проектно-рекомендаційного розділу повинен становити 35–40 % 

від обсягу основного тексту роботи. 

Висновки. Викладають найважливіші результати, одержані у процесі дослідження, 

які повинні містити рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих 

результатів. Висновки будують відповідно до одержаних результатів ви-вчення та 

аналізу економічних явищ і процесів і в основному відображають практич-ні результати, 

тенденції та напрями розвитку досліджуваної проблеми. У висновках необхідно 

наголосити на якісних і кількісних показниках отриманих результатів, обґрунтувати 

достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. 

Список використаних джерел. Розміщують після висновків. Відомості про кожне 

джерело записують відповідно до правил бібліографічного опису друкованої праці. 

Перелік літературних джерел має становити не менше ніж 50 найменувань. Список 

будують за алфавітом: розпочинати слід з літератури кириличного алфавіту, потім – 

латинський алфавіт, у кінці відтак – інші шрифти.  
Додатки. Розміщують у кінці тексту магістерської роботи після списку 

використаних літературних джерел. До додатків належить допоміжний матеріал у 

вигляді аналітичних таблиць, графіків, звітів, договорів, фотографій, карт та ін. Додатки 
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не належать до загального обсягу роботи та нумерацію їх сторінок подають окремо. 

Додатки узгоджують з основним текстом роботи та зі списком використаних джерел. 

 

3.3. Вимоги до оформлення КМР 
 

Загальні вимоги. КМР повинна бути виконана та оформлена з до-триманням усіх 

технічних вимог, які висувають до наукових робіт. 

Мова роботи – державна; стиль – науковий, чіткий без орфографічних і 

синтаксичних помилок; послідовність – логічна.  
Магістерську роботу друкують на одному боці аркуша білого паперу формату А4 

(210×297 мм) до тридцяти рядків на сторінці. Аркуші повинні бути пронумеровані та 

скріплені зверху твердою обкладинкою.  
Текст роботи слід набирати, дотримуючись таких розмірів полів: ліве –25 мм, 

верхнє, нижнє, праве – 20 мм. Шрифт тексту Times New Roman 14, інтервал – 1,5. 

Абзацний відступ – 1,25 см. Текст має бути чорним, рівномірної щільності, 

контрастності й чіткості зображення. Вирівнювання тексту – по ширині.  
Такі структурні елементи , як «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТА-НИХ 

ДЖЕРЕЛ», не нумерують. 

Заголовки структурних елементів КМР  та заголовки розділів слід розміщувати 

посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, без підкреслення. 

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

між заголовком і текстом має становити 2 інтервали. Кожну структурну частину 

потрібно починати з нової сторінки.  

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів магістерської роботи слід починати 

абзацного відступу та друкувати маленькими літерами, крім першої великої, на-

півжирним шрифтом, без підкреслення, без крапки в кінці.  
Не допускається розміщення назви підрозділу, пункту й підпункту в нижній час 

тині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.  
Нумерація сторінок. Сторінки КМР слід нумерувати арабськими цифрами в 

правому верхньому куті. Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, 

який вводять до загальної нумерації сторінок. Титульний аркуш, пояснювальну записку, 

завдання для магістерської роботи, анотацію, зміст і перелік скорочень, умовних 

позначень та символів (за наявності) зараховують до загальної нумерації сторінок, проте 

номери сторінок на них не проставляють.  
Нумерація структурних частин магістерської роботи. Нумерацію розділів, 

підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими 

цифрами без знаку № . 

Такі структурні частини роботи, як «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНА-

ЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКО-

РИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», не мають порядкового номера. Їх заголовки не нумерують, 

тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «6. ВИСНОВКИ».  
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається 

номера з розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці 

номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого 

розділу). Потім у тому ж рядку пишуть заголовок підрозділу.  
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з по-

рядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці 
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номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу 

першого розділу). Потім у тому ж рядку – заголовок пункту.  
Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати 

в магістерській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, 

входять до загальної нумерації сторінок.  
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за 

винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складати-ся з 

номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставлять крапку. Наприклад: 

Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні 

підписи розміщують під ілюстрацією. 

 
 

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

розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують 

напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера 

розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставлять крапку, наприклад: «Таблиця 

2.4» (четверта таблиця другого розділу). 

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

номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими час 

тинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: 

«Продовження табл. 1.2». 
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Формули в КМР (якщо їх більше ніж одна) нумерують у межах розділу. Номер 

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

якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні 

відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього 

розділу).  

Цитування використаних джерел. При написанні КМР магістрант повинен давати 

посилання на джерела, матеріали чи окремі результати, які наведено в роботі, або на 

ідеях і висновках яких розроблено проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячено 

магістерську роботу. Такі посилання дають змогу відшукати документи й перевірити 

достовірність відомостей про цитування доку-мента, дають необхідну інформацію щодо 

нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні 

видання публікацій.  

При дослівному цитуванні фрагментів тексту, взятих з джерела (зокрема з інтернет-

ресурсів), їх виділяють «лапками» та роблять посилання в квадратних дужках у кін-ці 

тексту. Цитований текст не повинен бути розлогим і займати більше ніж третину 

сторінки, в іншому разі його виносять у додаток. За відсутності лапок і посилань на 

взятий фрагмент тексту магістерську роботу кваліфікують як плагіат і можуть не 

рекомендувати до захисту.  
Загальні вимоги до цитування:  
–– текст цитати починають і закінчують лапками та наводять у тій граматичній 

формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського 

написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, 

за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовують 

вираз «так званий»;  
–– цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту 

без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається 

без перекручення авторського тексту та позначається трьома крап ками. Їх ставлять у 

будь-якому місці цитати (на початку, всередині, у кінці). Якщо перед пропущеним 

текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;  

–– кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

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

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

думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні 

посилання на джерело;  
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Використовуючи відомості, матеріали з монографій, оглядові статті, інші джерела, 

що містять велику кількість сторінок, необхідно точно вказувати номери сторінок, де 

розміщені фрагменти тексту, який цитують, або певний рисунок чи таблиця. 
 

Посилання. Посилання в КМР оформлюють у вигляді квадратних дужок та ставлять 

у кінці цитованого тексту чи використаного рисунка (таблиці). Нумерація посилань 

повинна відповідати номеру літературного джерела у списку використаних джерел. 

Наприклад [3, с. 5], де три – порядковий номер джерела списку літератури, п’ять – 

сторінка, з якої взято текст. У висновках роботи посилання не роблять.  
Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, на-

приклад «рис. 1.2».  
Посилання на формули магістерської роботи вказують порядковим номером 

формули в дужках, наприклад «… у формулі (2.1)».  
На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в 

тексті пишуть скорочено, наприклад: «…в табл. 1.2».  
У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено 

слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».  
Список використаних джерел. Список використаних джерел – елемент 

бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і 

розташований після висновків. Джерела потрібно подавати в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків.  
Відомості про джерела, введені до списку, необхідно подавати відповідно до вимог 

державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. Потрібну інформацію 

щодо згаданих вимог можна одержати з чинних стандартів бібліотечної та видавничої 

справи.   
Додатки. Додатки оформлюють як продовження КМР на наступних її сторінках, 

розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожний додаток повинен 

починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі 

малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. З правого боку 

рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкують слово «Додаток» і 

велику літеру, що позначає додаток.  
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.  
Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожого 

додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула 

(А.1) – перша формула додатка А. 
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4. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КМР 

 

4.1. Попередній захист КМР 

 

Попередній захист КМР відбувається на розширеному засіданні випускової кафедри 

за обов’язкової участі декана факультету (його заступника), представників інших кафедр, 

що забезпечують наукове керівництво КМР відповідної спеціальності, та наукових 

керівників. Його проводять не пізніше ніж за чотири тижні до головного захисту перед 

Державною екзаменаційною комісією. Оголошення про час і дату попереднього захисту 

вивішують за тиждень до його проведення на інформаційних стендах випускової 

кафедри та факультету. 
 

На попередній захист роботу подають у завершеному і роздрукованому, але не 

зшитому, вигляді разом із завданням для КМР студента.  

Студентові надається до 10 хвилин для захисту своєї КМР. Обов’язковою є 

наявність мультимедійної презентації, що унаочнює основні наукові результати 

дослідження. Після завершення виступу студентові ставлять уточнювальні запитання, а 

також надають слово науковому керівникові. Після завершення усіх виступів у рамках 

обговорення присутні на розширеному засіданні оцінюють магістерську роботу за 

зовнішніми ознаками, встановлюють відповідність змісту (структури) роботи її темі, 

відповідність встановленим вимогам щодо оформлення тексту роботи та списку джерел, 

коректність оформлення посилань на джерела та ін. У разі виявлення неточностей та 

помилок у роботі надають рекомендації стосовно їх виправлення.  

При невідповідності теми роботи її змісту або основним завданням, грубих 

порушеннях та недоліках може бути ухвалено рішення про недопущення КМР до захисту 

в ДЕК.  

Усі КМР, які готують студенти, перевірятимуться на плагіат. Згідно із законом 

України «Про авторське право і суміжні права» плагіатом є  оприлюднення 

(опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором 

цього твору». 
 

Студенти повинні додержуватися правил академічної доброчесності та ставити 

посилання до запозичених уривків тексту, дотримуючись при цьому правил цитування та 

оформлення списку використаних джерел для того, щоб сервіс перевірки на плагіат міг 

ідентифікувати їх саме як цитати, а не як плагіат. Запозичені уривки тексту без посилань 

уважають плагіатом.  

Студент може скористатися безкоштовними програмами та онлайн сервісами 

перевірки тексту на плагіат, які допоможуть виконати якісне написання магістерської 

роботи, зокрема:  

Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/  
Etxt Antiplagiat http://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

ANTIPLAGIAT http://www.antiplagiat.ru/  
CONTENT-WATCH http://www.content-watch.ru/text/  
TEXT.RU http://text.ru/  
UNPLAG  
StrikePlagiarism.com  
http://antiplagiat.su/  

Роботи, що не пройшли перевірку на плагіат або у яких був знайдений плагіат, не 

будуть допущені до захисту. 
 

http://www.etxt.ru/antiplagiat/
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Також не можуть бути рекомендованими до захисту КМР тих студентів, що 

відсутні на попередньому захисті без поважних причин. 

 

Рішення про рекомендацію (не рекомендацію) КМР до захисту ухвалюють шляхом 

відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на розширеному засіданні 

випускової кафедри. У разі рівності голосів «за» і «проти» визначальною є думка 

наукового керівника. 
 

У разі ухвалення на попередньому захисті позитивного рішення студент за 

необхідності враховує висловлені зауваження та після цього зшиває КМР у тверду 

палітурку і передає її науковому керівникові для написання письмового відгуку. 
 
 

 

4.2. Процедура допущення до захисту та захист КМР 
 

КМР , що допущені за результатами попереднього захисту, подають не пізніше ніж 

за 10 днів до головного захисту секретареві Державної екзаменаційної комісії разом з 

такими супровідними документами:  

–– відгук наукового керівника;  

–– дві рецензії наКМР – внутрішня (викладача випускової кафедри, що має право 

керувати магістерськими роботами) та зовнішня (викладача іншої кафедри чи вишу ІІІ–IV 

рівня акредитації, який займається такою проблематикою, або фахівця з місця 

проходження практики студента). Рецензента студент обирає самостійно за 

рекомендацією наукового керівника або випускової кафедри; 
 

–– інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної 

випускної КМР (копії публікацій за темою роботи, сертифікати, що засвідчують участь у 

конференціях, документи, що підтверджують упровадження результатів дослідження 

тощо).  
У разі негативного відгуку наукового керівника або негативної рецензії КМР 

допускають до захисту на підставі рішення, ухваленого за результатами попереднього 

захисту. 

Неподання у встановлені терміни КМР з усіма супровідними документами на 

розгляд Державної екзаменаційної комісії є підставою для недопущення цієї роботи до 

захисту.  
Завершальною процедурою допущення КМР до захисту є розгляд названих 

супровідних матеріалів завідувачем випускової кафедри. Допущення до захисту 

здійснюється шляхом відповідного запису завідувача випускової кафедри на титульній 

сторінці роботи. Якщо завідувач випускової кафедри вважає за неможливе допустити 

КМР до захисту через її незадовільну якість, це питання має бути заслухано на засіданні 

випускової кафедри за участю наукового керівника. Обговорення протоколюють і 

подають на затвердження деканові факультету.  
Захист КМР відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Виступ 

студента-магістранта має тривати не більше ніж 15 хвилин. Обов’язковою вимогою є 

наявність мультимедійної презентації. Для кращої доповіді рекомендовано підготувати 

тези, які попередньо погоджують з науковим керівником.  
Структурно тези виступу повинні у стислому вигляді висвітлювати такі частини 

КМР :  
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–– актуальність, об’єкт, предмет та мету роботи, методи, які застосовують для 

розв’язання поставлених завдань та ін.;  
–– базові положення теоретичного та аналітичного розділів;  
–– розроблені пропозиції та практичні рекомендації;  
–– короткі висновки.  
Доповідь повинна бути сформульованою в науковому стилі та стисло висвітлю-

вати головні ідеї КМР. Відповідно до правил наукового етикету, висвітлення результатів 

досліджень студента має відбуватися від першої особи множини («На нашу думку…», 

«Ми вважаємо…» та ін.). Виступ починається зі звернення до Голови і членів ДЕК та 

інших присутніх (без зачитування теми роботи) та завершується словами «Дякую за 

увагу!».  
Після доповіді магістр-випускник відповідає на запитання членів ДЕК. З дозволу 

Голови ДЕК запитання можуть ставити всі присутні на захисті. За поставлені запитання 

прийнято дякувати і відповідати на них лаконічно і по суті. Після відповідей на 

запитання заслуховують або зачитують відгуки наукового керівника та рецензентів. 

Завершується захист відповіддю студента на висловлені у відгуках зауваження.  
Захист однієї КМР триває не більше ніж 30 хвилин. 
 
 

4.3. Критерії оцінювання КМР 
 

Оцінюють якість виконання та захист КМР студентів спеціальності 073 

«Менеджмент» члени Державної екзаменаційної комісії на основі сумарної оцінки за 

критеріями, наведеними в табл. 2. 

 

Підсумкову, диференційовану за стобальною та п’ятибальною шкалою оцінку за-

хисту магістерської роботи визначає Державна екзаменаційна комісія. Члени комісії 

можуть змінювати величину оцінки керівником магістерської роботи чи випускової 

кафедри в разі виявлення суттєвих недоліків та необ’єктивної оцінки поданої до захисту 

роботи. Рішення комісії є остаточним. 

 Таблиця 2 

  

Критерії оцінювання КМР Державною екзаменаційною комісією  

 
   

№  

Критерії оцінювання 

Кількість 

з/п балів  
   

1 Актуальність, новизна отриманих результатів 20 
   

2 Методологія виконання роботи, повнота і точність розв'язання завдань 20 
   

3 
Ступінь і якість виконання завдання, якість оформлення 

20 
та ілюстративність виконаної роботи   

   

4 
Практична цінність отриманих результатів та можливість 

20 
їх використання на практиці   

   

5 Якість захисту роботи 20 
   

 Разом 100 
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У процесі визначення підсумкової оцінки враховують низку важливих показників 

якості КМР:  
–– змістовні аспекти роботи: актуальність обраної теми дослідження; 

спрямованість роботи на розроблення реальних практичних рекомендацій; відповідність 

логічної побудови роботи поставленим меті і завданням; широта й відповідність 

методологічного та діагностичного апарату; наявність альтернативних підходів до 

розв’язання визначених проблем; рівень обґрунтування запропонованих рішень; ступінь 

самостійності проведення дослідження; розвиненість мови викладення роботи та її 

загальне оформлення;  
–– якість захисту роботи: уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність  
і результати дослідження; здатність аргументовано захищати свої пропозиції, 

думки, погляди; загальний рівень підготовки студента; володіння культурою презентації.  

 

Основні умови одержання оцінки 
 

Відмінно (90–100 балів, А). Магістерська робота є бездоганною в усіх 

відношеннях, містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і 

стисла, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на 

запитання членів ДЕК правильні і стислі. 

Добре (82–89 балів, В). Роботу виконано самостійно, тему розкрито , завдання 

виконано, мету досягнуто, але наявні окремі недоліки непринципового характеру, 

зокрема мовні та стилістичні, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на 

запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог. 

 

Добре (74–81 бал, С). Роботу виконано самостійно, тему розкрито, завдання вико-

нано, мету досягнуто, але є окремі недоліки, зокрема мовні та стилістичні, у теоре-тичній 

частині поверхово зроблено аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не 

представлено, недостатньо використано інформаційні джерела підприєм-ства 

(організації), на базі якого було проведено дослідження, наявні окремі заува-ження в 

рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів 

ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог. 

 

 

Задовільно (64–73 бали, D). Роботу виконано самостійно, тема магістерської робо-

ти в основному розкрита, але є недоліки змістовного характеру, нечітко сформульовано 

мету роботи, теоретичний розділ має характер запозичення, незначна кількість джерел і 

наукових робіт для розкриття теми, у розрахунковій частині переважають елементи 

описовості, інформаційні матеріали не завжди ілюструють висновки, про-позиції, що 

містяться в третьому розділі, недостатньо обґрунтовано, рецензія й відгуки містять 

окремі зауваження, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є 

зауваження щодо оформлення магістерської роботи. 

 

Задовільно (60–63 балів, Е). Роботу виконано в основному самостійно, зміст 

магістерської роботи розкрито недостатньо, завдання виконано частково, наявні недоліки 

змістовного характеру, теоретичний розділ має характер запозичення, незначна кількість 

джерел і застарілість бібліографії, у розрахунковій частині переважають елементи 

описовості, інформаційні матеріали не завжди ілюструють висновки, про-позиції 

недостатньо обґрунтовано, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь 
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зроблено без використання презентації, не всі відповіді на запитання членів ДЕК 

правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення магістерської роботи. 

 

Незадовільно (35–59 балів, FX). Нечітко сформульовано мету магістерської ро-

боти та завдання дослідження. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний 

огляд сучасних вітчизняних і зарубіжних літературних джерел. Аналіз виконано 

поверхово або він взагалі відсутній. Запропоновані заходи, які не випливають 

з аналізу, мають декларативний характер. Відсутні матеріали презентації. 

Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні. 

 

Незадовільно (1–34 бали, F). Робота не відповідає встановленим вимогам. 

 

У разі незадовільної оцінки на захисті магістрант може одержати право на 

повторний захист лише з дозволу ректора університету. Якщо ж роботу не захищено 

повторно, магістранта відраховують з університету через невиконання навчальної 

програми. 
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Додаток А 
 
 

Рекомендована тематика КМР 
  
1. Мотивація праці та її ефективність в управлінні персоналом організації (на прикладі 

… ) 

2. Механізми мотивації праці в системі ефективного HR-менеджменту (на прикладі … ) 

3. Удосконалення управління персоналом як елементу системи управління розвитком 

організації (на прикладі … ) 

4. Розроблення системи менеджменту для підприємства (на прикладі … ) 

5. Шляхи вдосконалення організаційної структури управління на підприємстві (на 

прикладі … ) 

6. Удосконалення організації управління на підприємстві (на прикладі … ) 

7. Удосконалення управління маркетингом (на прикладі … ) 

8. Управління розвитком підприємства (на прикладі … ) 
9.  Шляхи підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємства на прикладі підприємства (на прикладі … ) 

10. Удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства в контексті 

зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі … ) 

11. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю 

підприємства (на прикладі … ) 

12. Шляхи підвищення ефективності управлінських рішень на підприємстві (на прикладі 

… ) 

13. Удосконалення управління стратегією розвитку підприємства в умовах конкурентного 

ринку (на прикладі … ) 

14. Підвищення ефективності управлінського персоналу підприємства (на прикладі … ) 
15. Підвищення ефективності управління рекламною діяльністю на підприємстві (на 

прикладі … ) 

16. Підвищення ефективності управління якістю товарів та послуг в умовах 

конкурентного середовища (на прикладі … ) 

17. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на прикладі … ) 

18. Удосконалення цінової політики підприємства (на прикладі … ) 

19. Шляхи вдосконалення організації та управління бізнесом (на прикладі … ) 

20. Удосконалення інноваційного менеджменту на підприємстві (на прикладі … ) 
21. Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективної діяльності організації (на прикладі 

… ) 

22. Удосконалення державного управління соціально-економічного розвитку регіону (на 

прикладі … ) 
23. Підвищення ефективності управління персоналом в органах державної влади (на 

прикладі … ) 

24. Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в органах місцевого 

самоврядування (на прикладі … ) 

25. Управління рекламною діяльністю організації в умовах ринку (на прикладі). 

26. Удосконалення управління малим підприємництвом в умовах ринку (на прикладі 

фірми…). 

27. Управління конкурентоспроможністю кадрового потенціалу організації в умовах 

кризи (на прикладі..). 

28. Управління конкурентоспроможністю туристичного бізнесу (на прикладі….). 

29. Управління конкурентоспроможністю рекламної діяльності в умовах ринку (на 

прикладі…). 
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30. Управління стратегічною діяльністю підприємства в умовах трансформації (на 

прикладі….). 

31. Управління ресурсним потенціалом підприємства (на прикладі … ) 

32. Управління змінами в організації: інструменти та технології (на прикладі … ) 

33. Моделювання в управлінні організацією та процесах розробки управлінських рішень 

(на прикладі … ) 

34. Управління інформаційно-комунікативними процесами в організації (на прикладі … ) 

35. Технології та підходи до управління підприємством у кризовій ситуації  (на прикладі 

… ) 

36. Особливості управління на різних етапах життєвого циклу організації (на прикладі … 

) 

37. Управління якістю системи менеджменту організації (на прикладі … ) 

38. Управління ризиками в діяльності організації  (на прикладі … ) 

39. Оптимізація системи управління організацією на основі командного менеджменту (на 

прикладі … ) 

40. Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства (на прикладі … ) 

41. Управління торговельним підприємством на засадах маркетингової концепції (на 

прикладі … ) 

42. Організація та управління збутовою діяльністю підприємства (на прикладі … ) 

43. Система управління бізнес-процесами як стратегічний елемент діяльності 

підприємства (на прикладі … ) 

44. Організація ефективного антикризового управління підприємством (на прикладі … ) 

45. Управління товарною політикою підприємства (на прикладі … ) 

46. Управління ризиками діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання (на прикладі 

… ) 

47. Управління акціонерним капіталом підприємства (на прикладі … ) 

48. Управління ціновою політикою підприємства (на прикладі … ) 

49. Управління інвестиційними проектами підприємства (на прикладі … ) 

50. Управління конкурентними перевагами підприємства (на прикладі … ) 

51. Управління логістичною діяльністю підприємства (на прикладі … ) 

52. Управління експортним потенціалом підприємства (на прикладі … ) 

53. Управління дистриб’юторською діяльністю підприємства (на прикладі … ) 

54. Управління фінансовими потоками підприємства (на прикладі … ) 

55. Управління фінансовою стратегією підприємства (на прикладі … ) 

56. Формування ресурсних можливостей підприємства в рамках антикризового 

управління (на прикладі … ) 

57. Управління людським капіталом у контексті забезпечення  конкурентоспроможності 

підприємства (на прикладі … ) 

58. Стратегія створення та використання комунікацій в системі управління 

підприємством (на прикладі … ) 

59. Управління просуванням товарів на зовнішні ринки (на прикладі … ) 

60. Управління впровадженням інноваційних технологій на підприємстві (на прикладі … 

) 

61. Організаційне моделювання в управлінні брендом (на прикладі … ) 

62. Особливості довгострокового управління торговими марками (на прикладі … ) 

63. Управління процесом створення нового товару на підприємстві (на прикладі … ) 

64. Управління соціальним розвитком підприємства (на прикладі … ) 

65. Кадрове забезпечення ефективності діяльності підприємства (на прикладі … ) 

66. Управління процесами розвитку персоналу підприємства (на прикладі … ) 
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67. Управління процесами забезпечення ефективності праці управлінського складу 

підприємства (на прикладі … ) 

68. Управлінські механізми антикризового управління підприємством (на прикладі … 

) 

69. Застосування сучасних методів прийняття управлінських рішень в удосконаленні 

системи управління підприємством (на прикладі … ) 

70. Формування та розвиток системи управління транснаціональними корпораціями 

(на прикладі …) 

71. Управління стратегічним розвитком на малих підприємствах України (на прикладі 

…) 
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Додаток Б 
 

 

Форма заяви студента на затвердження теми магістерської роботи та 

наукового керівника 
 

Завідувачеві кафедри маркетингу  

та менеджменту  

к.е н Павловій О.В.  

студента(ки) ____ курсу групи______   

спеціальності 073 «Менеджмент»  

___________________________________ 
 

(прізвище, ім’я, по батькові студента в родовому відмінку) 
 
 
 
 
 
 
 

Заява 
 

Прошу затвердити тему кваліфікаційної магістерської роботи  

«________________________________________________________________» 
 

(назва теми магістерської роботи) 
 

за матеріалами ________________________________________________________ 
 

(назва підприємства, організації, установи) 
 

та наукового керівника ____________________________________________________, 
 

(прізвище та ініціали наукового керівника) 
 

_____________________________________________________________________ 
 

(посада, науковий ступінь, вчене звання) 
 
 

З графіком виконання кваліфікаційної магістерської роботи ознайомлений(а). 

 

___________________________ ___________________________ 
 

(дата написання) (підпис студента) 

 
 
 
 

 

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО 

Керівник кваліфікаційної 

магістерської роботи Завідувач кафедри маркетингу 

 та менеджменту 

____ ___________________________ 

(посада, П.І.П., дата, підпис) (П.І.П., дата, підпис) 
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Додаток Д 
 
 

Зразок форми завдання на КМР 
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті  

    (повне найменування вищого навчального закладу)   

     Економічний факультет   
     (повне найменування інституту/факультету)  

   Кафедра маркетингу та менеджменту  
     (повна назва кафедри) 

Рівень вищої освіти   магістр  

Спеціальність  073 «Менеджмент»  

      ЗАТВЕРДЖУЮ 

      Завідувач кафедри маркетингу 

      та менеджменту 

      к.е.н. Павлова О.В. 

      «_____»_____________20___ р. 
 

ЗАВДАННЯ  

для кваліфікаційної магістерської роботи студентові  

_________________________________________________________ 
 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 

1. Тема кваліфікаційної магістерської роботи________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

Керівник магістерської роботи_________________________________________ 
 

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

2. Термін подання студентом закінченої магістерської роботи ________________  
3. Вихідні дані магістерської роботи____________________________________  

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки ___________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

5. Перелік графічного матеріалу__________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанти розділів роботи  

Розділ 

Прізвище, ініціали та посада 

Підпис, дата 

завдання завдання 

консультанта  

видав прийняв   

    

    

    

    
 

7. Дата видачі завдання______________________________________________ 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№  
Назва станів магістерської роботи 

Термін виконання етапів 
Примітка 

з/п магістерської роботи   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Студент _______________ _____________________________ 
 (підпис) (прізвище та ініціали) 

Керівник роботи _______________ _____________________________ 
 (підпис) (прізвище та ініціали) 
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Додаток Ж 
 

 

Зразок оформлення титульного аркуша кваліфікаційної магістерської роботи 
 

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті   
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Економічний факультет    
(повне найменування інституту/факультету) 

 

Кафедра маркетингу та менеджменту   
(повна назва кафедри)  

 
 
 

 
 

Кваліфікаційна магістерська робота на здобуття 

ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент» 
 
 

_________________________________________________________________ 
 

(тема магістерської роботи) 
 
 

_______________________________________________ 
 

(прізвище, ім’я, по батькові студента) 
 
 

 

 Науковий керівник: 

 

________________________________

_ 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

________________________________

__ 
 (науковий ступінь, вчене звання) 

Роботу рекомендовано до захисту Роботу захищено на засіданні ДЕК 

на засіданні кафедри маркетингу 

з оцінкою 

___________/_______/_______ 

та менеджменту 
(за національною шкалою, шкалою ЕСТS, 
бали) 

Протокол № __ від Протокол № __ від 

«____»_________ 20__ р. «__» _________ 20__ р. 

Завідувачка кафедри 

Голова ДЕК ____________ Павлова О.В. 

 

Кропивницький – 20__
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Додаток З 
 

 

Зразок оформлення анотації КМР 
 

АНОТАЦІЯ  

Франчук В. І. Підвищення ефективності організації управління і планування 

мар-кетингу на підприємствах в умовах ринку. – Кваліфікаційна магістерська 

робота зі спеціальності 073 «Менеджмент». – Економіко-технологічний інститут 

імені Роберта Ельворті, Кропивницький, 2020.  
Зміст анотації (структура роботи, загальний обсяг, кількість таблиць, рисунків, 

літературних джерел, додатків; мета роботи; об’єкт та предмет дослідження; 

основні результати роботи).  
Ключові слова: управління, маркетинг, ефективність.  
Список публікацій здобувача вищої освіти (за наявності). 
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 Додаток К 

Зразок оформлення змісту КМР  

ЗМІСТ  

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ (за наявності).......................................... ст 

ВСТУП......................................................................................................................... ст 

РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ.................................................................................... ст 

1.1. Назва підрозділу...............................................................................................  ст 

1.2. Назва підрозділу............................................................................. .................. ст 

1.3. Назва підрозділу...............................................................................................  ст 

РОЗДІЛ 2. НАЗВА РОЗДІЛУ.................................................................................... ст 

2.1. Назва підрозділу...............................................................................................  ст 

2.2. Назва підрозділу...............................................................................................  ст 

2.2.1. Назва структурної частини підрозділу....................................................  ст 

2.2.2. Назва структурної частини підрозділу....................................................  ст 

2.3. Назва підрозділу............................................................................................... ст 

РОЗДІЛ 3. НАЗВА РОЗДІЛУ.................................................................................... ст 

3.1. Назва підрозділу........................................................................ ....................... ст 

3.2. Назва підрозділу...............................................................................................  ст 

3.2.1. Назва структурної частини підрозділу....................................................  ст 

3.2.2. Назва структурної частини підрозділу....................................................  ст 

3.3. Назва підрозділу...............................................................................................  ст 

ВИСНОВКИ................................................................................................................ ст 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................... ст 

ДОДАТКИ.................................................................................................................... ст 
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Додаток Л 

 

Зразок оформлення переліку умовних позначень 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ/СКОРОЧЕНЬ 
 

ООН – Організація об’єднаних націй 
 

ЄС – Європейський Союз 
 

МБРР – Міжнародний банк реконструкції та розвитку  

СОТ – Світова організація торгівлі  

ВТО – Всесвітня туристична організація  

МОК – Міжнародний олімпійський комітет  

НБУ – Національний банк України 
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Додаток М 
 

Оформлення бібліографічного опису у списку джерел  КМР 

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська). — Львів : 

Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст. 

; № 14). 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та 
дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. 

— (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. 
кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т.1). 

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр/ — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — 

(Першотвір). 

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, 
спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. Акад., 2005. — 397, [1] с. — 

(Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип.1). 

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : 
Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до 

складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю; вип. 11). 
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. 

[для студ. виш. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 

с. 

Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис 
сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер, с 

англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХLIIІ, 265 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. 

В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечилорук А. А.]. — К. : НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 2006. — 106с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні 

нормативи). 

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. 
навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 

2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). 

П'ять і 

більше авторів 

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. 

Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — X. : Гумамитар. Центр, 2007 — 510 с. 
2. Формування здорового способу життя молоді : навч-метод. посіб. для працівників соц. 

служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та 

ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу 

життя молоді": у 14 кн., кн. 13). 

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : 

Грані-Т, 2007. —119 с.— (Грані світу). 

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. 
В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1]с. 

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця 

XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 

2007. — 190, [1] с. 
Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. 

Каліущенко В. та ін ]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с 

Багатотомний 

документ 

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М, Яременко та ін.]. 

— К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—. — (Джерела з історії науки в Україні). 
Ч. 2 : Додатки — 2007. – 573, [1] с. 
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2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. 

Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база 
предприятия"). 

Т. 1. — 2005.— 277 с. 

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. 
— Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко.— 

X.: Право, 2002— .Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. 
5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— 

(Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько 

П. Т. (голова} [та ін.]). . Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]). — 2006. — 721, 

[2] с. 
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. 

Ю. Канівська, С. М. Парамонова, — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с. 

Матеріали 

конференцій, 
з’їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : 
матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], 

(Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. 

Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. 

наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 

2002. — 147 с. 

3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : 

Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ). 

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 

черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 

2000. — С. 559—956, ХШ, [2] с. — (Ресурс 2000). 

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В. 

І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с. 

6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-
практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України 

[та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. 

Словники Географія : словник-довідник / [авт -уклад. Ципін В. Л.]. — X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. 

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. 

навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. 

— 57 с. 

Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. — 

219 с. 

Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — 

К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 

Законодавчі та 
нормативні 

документи 

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р / Верховна Рада 

України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних 

видань). 

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і 

трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ 

: М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ 

Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Стандарти 
1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ІSО 

7000:2004. IDТ) : ДСТУ ІSО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : 

Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України). 
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2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ІSО 6107-1:2004 — ДСТУ ІSО 6107-9:2004. — 

[Чинний від 2005-04-01]. — К. :Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні 

стандарти України). 

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного 
устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (ЕN 61010-2-

020:1994, IDТ) : ДСТУ ЕN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : 

Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в б т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; 
ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006 — . — (Серия "Нормативная 

база предприятия"). Т. 5. — 2007, — 264 с. Т. 6. — 2007. — 277 с. 

2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М Зобків 
та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с. 

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с. 

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И.П., Ткачук Л. 
П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с. 

Авторські 

свідоцтва 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ³ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных 

деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 : заявл. 

23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Частина книги, 
періодичного, 

продовжуваного 

видання 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу 
в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика 

фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. 

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних 
перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6.— С. 

14—17. 

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации 
компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні 

дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. 

4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // 

Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. 
5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, 

Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 

2007. — № 1. — С. 25—29. 
6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та 

банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20. 

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до 

Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 
2007. — С. 245 —291. 

  

Електронні 
ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. 
для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. 

Чуєв. — 80 Min / 700 МВ. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 

1 електрон. опт. диск (СD-RОМ) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Мb RАМ ; Windows 

95, 98, 2000, ХР ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера 
2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним 

станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. 

перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : СD 
-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (СD-RОМ) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. 

перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Мb RАМ; СD-RОМ Windows 

98/2000/NT/ХР. — Назва з титул. екрану. 
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі 

та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, 

А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. 

— Режим доступу до журн. : http //www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 
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Додаток Н 
 
 

Зразок структури відгуку наукового керівника на КМР 
 

ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА  

на кваліфікаційну магістерську роботу студента групи  

____________________________________________ 
 

(Прізвище, ім’я, по батькові) 
 

на тему «НАЗВА ТЕМИ»  

зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

 

Відгук наукового керівника повинен містити такі елементи:  
–– коротка характеристика виконаної КМР;  
–– відповідність змісту роботи затвердженому завданню для КМР;  
–– оцінювання стилю і грамотності тексту магістерської роботи;  
–– зазначення особистих якостей студента (самостійність і систематичність у 

роботі, творчий підхід до розв’язання поставлених завдань тощо), 

характеристика вміння самостійно працювати з нормативно-правовими актами, 

літературними джерелами, ставлення студента до роботи, загальний рівень 

його ерудованості та професійної підготовки, а також загальну оцінку 

діяльності студента в процесі виконання КМР (додержання календарного 

графіка та регламенту виконання роботи, урахування студентом зауважень 

наукового керівника).  
Відгук не передбачає виставлення оцінки за роботу. На завершення відгуку 

оцінюють якість виконаної роботи загалом та роблять висновок щодо 

рекомендації КМР до захисту в ДЕК. 

 
Науковий керівник ____________________________________________________ 

 
(посада, науковий ступінь та вчене звання – за наявності) 

 

_____________________ ________________________________ 
 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 
 

«___»____________ 20__ р. М П 

 

Особистий підпис наукового керівника завіряють в установленому 

порядку та скріплюють печаткою установи, в якій він працює. 
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Додаток П 
 
 

Зразок структури рецензії на КМР 
 
 
 

РЕЦЕНЗІЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ 

 

Магістрант_____________________________________________________________ 

 

Тема__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

Спеціальність і група_______________________________________________________ 

 

Обсяг магістерської роботи__________________________________________________ 

 

Висновок про відповідність кваліфікаційної магістерської роботи виданому 

завданню  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

Характеристика виконання кожного розділу роботи______________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ + 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

Недоліки виконаної роботи___________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
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Переваги кваліфікаційної магістерської роботи ______________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

Оцінювання графічного оформлення та пояснювальної записки до роботи 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Відгук про роботу загалом________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

Оцінювання роботи______________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

Рецензію склав _______________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
 

(посада, науковий ступінь та вчене звання) 
 

_____________________ _________________________________ 
 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 
 

«___»____________ 20__ р. М П 

 

Особистий підпис рецензента завіряють в установленому порядку та 

скріплюють печаткою установи, в якій він працює 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


