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ВСТУП 

 
Відповідно до навчального плану підготовки магістрів спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» передбачено виконання студентами 
кваліфікаційної роботи магістра. Виконання кваліфікаційної роботи магістра є 
завершальним етапом навчання студента у вищому навчальному закладі та 
кінцевим результатом його самостійної індивідуальної науково-дослідницької 
діяльності, комплексним дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним 
різноманітних дисциплін, що передбачені навчальними планами підготовки 
магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та 
проходження переддипломної практики. Студент-дипломник повинен 
підтвердити рівень загальнотеоретичної й спеціальної підготовки, а 
магістерська кваліфікаційна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на 
підставі захисту якої екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння її 
автору кваліфікації магістра з публічного управління та адміністрування і 
видачу диплома магістра. 

У положенні про освітньо-кваліфікаційний рівень, затвердженому 
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65, визначено, 
що магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який він одержує на 
основі кваліфікації бакалавра чи спеціаліста шляхом поглиблення спеціальних 
знань і вмінь інноваційного характеру, має деякий досвід виконання і 
виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у 
деякій галузі народного господарства. 

Кваліфікаційна робота є обов’язковим елементом навчального процесу 
підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування»  
виконується кожним студентом на завершальному етапі навчання і передбачає: 

систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 
знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, 
соціальних, економічних, адміністративних та інших завдань; 

розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослі-
дження та експерименту, пов'язаних з темою роботи в сфері практичної 
діяльності.  

Кваліфікаційна робота спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» має бути концентрованим вираженням здобутих студентом у 
процесі навчання знань, умінь та навичок і повинна довести опанування 
студентом теорії та практики публічного управління в Україні та розвинутих 
країнах світу, уміння впроваджувати у публічному секторі передові 
управлінські ідеї та концепції з урахуванням кращих рис української 
ментальності й культури на підставі широкого гуманістичного світогляду. 

Кваліфікаційна робота віддзеркалює отримані під час навчання знання з 
фахових дисциплін. Вона повинна носити науково-дослідницький характер, 
відповідати обраному студентом науковому напрямку дослідження та 
затвердженій темі, мати практичне значення для підвищення якості роботи 
публічних установ регіону та удосконалення системи публічного управління. 
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Робота готується кожним студентом магістратури індивідуально, у процесі 
підготовки кваліфікаційної роботи студент повинен продемонструвати рівень 
своєї фахової підготовки. При написанні кваліфікаційної роботи студент 
магістратури зобов’язаний дотримуватися правил професійної етики. 
Виконання кваліфікаційної роботи  реалізується на базі статистичних і 
фактичних даних діяльності публічних установ та організацій регіону. 

 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

У процесі проходження переддипломної практики студент повинен набути компетенції та 
отримати результати навчання, що наведені в табл. 1.  

Таблиця 1  
Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення навчальної 

дисципліни 
Назва компетентності Результати навчання 
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК1 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 

РН 1 Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ та 
технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами. 
РН 2 Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 
РН 7 Уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати 
наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 
РН 9 Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
РН 10 Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у 
сфері публічного управління та адміністрування. 
РН 11 У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН 18 Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження 
кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного 
управління та організацій. 

ЗК3. Здатність розробляти та 
управляти проектами. 

РН6. Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 
ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН11. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН16. Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях 
публічного управління та адміністрування. 

ЗК5. Здатність генерувати нові 
ідеї й нестандартні підходи до 
їх реалізації (креативність). 

РН7. Уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати 
наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 
РН11. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН16. Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях 
публічного управління та адміністрування. 

ЗК6. Здатність ініціювати, 
планувати та управляти 
змінами для вдосконалення 
існуючих та розроблення нових 
систем. 

РН6. Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 
ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН9. Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
РН11. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН16. Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях 
публічного управління та адміністрування. 

ЗК 7 Здатність до усного і 
письмового професійного 
спілкування іноземною мовою. 

РН 13 Знати іноземну мову (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти) 
РН 18 Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження 
кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного 
управління та організацій. 
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ЗК 8 Здатність фахово 
аналізувати інформацію, 
оцінювати повноту та 
можливості її використання. 

РН 8 Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також 
міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-
організаційних структур. 
РН 11 У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН 12 Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 
сфері публічного управління та адміністрування. 
РН 15Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері 
публічного управління та адміністрування. 
РН 18 Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження 
кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного 
управління та організацій. 

СК1. Здатність організовувати 
діяльність органів публічного 
управління та організацій 
різних форм власності. 
 

РН2. Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 
РН6. Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 
ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН8. Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також 
міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-
організаційних структур. 
РН18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження 
кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного 
управління та організацій. 

СК 3 Здатність визначати 
показники сталого розвитку на 
загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та 
організаційному рівнях. 

РН 9 Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
РН 11 У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 

СК6. Здатність самостійно 
готувати нормативно-правові 
акти, аналітичні довідки, 
пропозиції, доповіді. 

РН3. Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють 
сферу публічного управління та адміністрування. 

СК11. Здатність розробляти 
стратегічні документи 
розвитку систем на 
загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та 
організаційному рівнях. 

РН6. Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 
ризиками, проектами, змінами, якістю. 
РН9. Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, 
регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
РН11. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 

СК12. Здатність розробляти і 
впроваджувати інноваційні 
проекти на різних рівнях 
публічного управління та 
адміністрування. 

РН11. У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та 
комплексного підходу уміти готувати програмні документи щодо розвитку 
публічного урядування та адміністрування. 
РН16. Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях 
публічного управління та адміністрування. 

СК13. Здатність виявляти 
наукову сутність проблем у 
професійній сфері, знаходити 
адекватні шляхи щодо їх 
розв’язання. 

РН7. Уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати 
наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 
РН10. Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у 
сфері публічного управління та адміністрування. 

СК14. Здатність вести 
дослідницьку діяльність, 
включаючи аналіз проблем, 
постановку цілей і завдань, 
вибір способу й методів 
дослідження, а також оцінку 
його якості. 

РН10. Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у 
сфері публічного управління та адміністрування. 
РН18. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження 
кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного 
управління та організацій. 

СК15. Здатність здійснювати 
наукові дослідження в сфері 
публічного управління та 
адміністрування. 

РН7. Уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати 
наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 
РН10. Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у 
сфері публічного управління та адміністрування. 
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1. Мета та завдання кваліфікаційної роботи 
 

Метою підготовки кваліфікаційної роботи є  
формування, систематизація, закріплення та розширення теоретичних 

знань і практичних навичок зі спеціальності,  отриманих у процесі навчання, та 
застосування їх при вирішенні конкретних теоретичних і практичних завдань, 
що виникають у сфері публічного управління; 

вдосконалення навичок ведення самостійної наукової роботи, оволодіння 
основними методами наукового дослідження, формулювання конкретних 
наукових висновків та рекомендацій за обраною темою та їх впровадження у 
практичну діяльність. 

Для досягнення зазначеної мети студенти магістратури повинні ро-
зв’язати такі завдання: 

обрати тему кваліфікаційної роботи та обґрунтувати її актуальність; 
опрацювати та узагальнити законодавчу базу України, нормативно-

правові, методичні та інструктивні матеріали, науково-методичні літературні 
джерела з досліджуваної проблеми; 

розглянути теоретичні аспекти обраного предмета дослідження та 
вирішити конкретні завдання за темою кваліфікаційної роботи; 

зібрати практичні матеріали з обраної теми дослідження в аспекті 
діяльності конкретних організацій (установ) регіону; 

застосувати сучасні методики науково-практичних досліджень при 
вирішенні визначених завдань; 

виконати аналіз стану  досліджуваної проблеми та запропонувати шляхи 
її ефективного розв’язання; 

порівняти вітчизняний і міжнародний досвід з обраної проблематики та 
адаптувати їх до обраного предмета дослідження; 

проаналізувати статистичні матеріали та результати діяльності  публічних 
організацій і установ регіону; 

оцінити роботу публічних установ (організацій) регіону, сформувати та 
обґрунтувати заходи щодо її покращення в сучасних умовах; 

захистити теоретичні та практичні положення кваліфікаційної роботи на 
відкритому засіданні екзаменаційної комісії. 

При підготовці кваліфікаційної роботи студент повинен дотримуватись 
певних вимог: 

робота, подана на здобуття кваліфікації магістра спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування», має бути написана державною мовою; 

кваліфікаційну роботу виконує кожен студент індивідуально; 
кваліфікаційна робота має бути науковою працею, яка присвячена 

вирішенню конкретної управлінської, економічної, соціальної, політичної 
проблеми або комплексу названих проблем; 

запропоновані нові рішення мають бути аргументовані і порівнюватися з 
уже відомими рішеннями; 

в кваліфікаційній роботі необхідно навести відомості щодо практичного 
застосування здобутих автором наукових результатів дослідження; 
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оформлення кваліфікаційної роботи має відповідати вимогам, що 
ставляться до робіт, поданих до друку; 

при написання кваліфікаційної роботи студент повинен посилатися на 
автора та джерело, звідки запозичений матеріал або окремі результати. Основні 
положення кваліфікаційної роботи необхідно обов’язково відобразити в 
доповідях на наукових конференціях, семінарах, симпозіумах та у статтях 
надрукованих у наукових фахових виданнях.  

 
2 Основні етапи виконання кваліфікаційної роботи 

 
Виконання та захист кваліфікаційної роботи передбачає проходження 

наступних етапів: 
вибір теми кваліфікаційної роботи;  
затвердження теми та кандидатури керівника кваліфікаційної роботи 

магістра;  
підбір та вивчення літературних та інших джерел з теми дослідження; 
розробка концепції,  плану та завдань кваліфікаційної роботи магістра, 

погодження їх науковим керівником; 
написання тексту кваліфікаційної роботи магістра та її оформлення;  
зовнішнє рецензування кваліфікаційної роботи магістра; 
підготовка відгуку наукового керівника; 
проходження нормо-контролю на випускаючій кафедрі;  
захист кваліфікаційної роботи магістра. 
Вибір теми кваліфікаційної роботи.  
Тема кваліфікаційної роботи магістра обирається студентом із 

запропонованого кафедрою переліку у встановлений кафедрою період 
випускного навчального року, про що на кафедру подається заява студента на 
ім’я завідувача кафедри із зазначенням пропонованої теми кваліфікаційної 
роботи і кандидатури наукового керівника (додаток А). Тематика 
кваліфікаційних робіт розробляється та затверджується кафедрою на кожний 
навчальний рік до початку навчального року, в якому заплановано проведення 
державної атестації. При виборі теми кваліфікаційної роботи студент має право 
запропонувати власну тему з урахуванням специфіки напрямків підготовки за 
даною спеціальністю із обґрунтуванням доцільності її розробки, актуальності 
та перспектив впровадження її результатів. Примірний перелік тем 
кваліфікаційних робіт наведено у п. 8. 

При формулюванні теми роботи не бажано використовувати ускладнену 
термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються 
зі слів «Дослідження питання...», «Матеріали до вивчення...», «До питання...», 
«Характеристика …», «Огляд …» та ін., у яких не відображено в достатній мірі 
суть проблеми. 

Затвердження теми та кандидатури керівника магістерської  роботи. 
Теми і керівники кваліфікаційних робіт розглядаються на засіданні кафедри та 
затверджуються наказом ректора Одеського національного політехнічного 
університету (додаток А).  
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Керівник кваліфікаційної роботи призначається з числа провідних 
висококваліфікованих науковців.  

Підбір та вивчення літературних та інших джерел із теми 
дослідження. Необхідною умовою якісного виконання кваліфікаційної роботи 
є ґрунтовне ознайомлення з літературою за обраною темою. Вивчення 
літератури є важливим напрямком роботи, який дає можливість студентові 
врахувати досягнення попередників, що присвятили свої дослідження обраній 
ним науковій проблемі. 

Теоретичною та методичною основою написання кваліфікаційної роботи 
є фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних вчених, концепції та ідеї, 
закладені в Конституції України, Законах України, рішеннях Верховної Ради та 
Кабінету Міністрів України, Указах Президента України, інших нормативних 
актах. 

Урахування і знання досягнень теоретичної думки різних країн, шкіл, 
позицій і концепцій видатних вчених сприятимуть багатовимірному баченню 
соціального світу. Ця підготовча робота також дасть змогу студентам краще 
осмислити основні питання теми дослідження, їх зміст, визначити вузлові 
проблеми та напрями аналізу реальної практики публічного управління. 

Поряд з цим студент повинен переглянути, відібрати з досліджуваної 
проблеми монографії, збірники матеріалів науково-практичних конференцій, 
автореферати дисертацій, журнальні та газетні статті, різноманітні статистичні 
та інші джерела інформації. 

Спочатку студент має ознайомитись з алфавітним, системним та 
предметним каталогом бібліотеки університету. Для цього рекомендується 
скористатися переліком обов’язкової та додаткової літератури, а також з 
рекомендаціями наукового керівника. 

Відбір та вивчення літератури мають бути системними. Студенту 
доцільно завести спеціальні бібліографічні картки, в які заносити дані про 
джерело: прізвище, ініціали автора (групи авторів), назву монографії, книги або 
статті, вихідні дані: місто, видавництво (а для газетних та журнальних статей – 
назву газети або журналу, рік видання, число, місяць, номер журналу), кількість 
сторінок (для монографії, книги), початковий–кінцевий номер сторінки. Крім 
того, рекомендується вказати бібліотечний шифр, що допоможе студентові в 
разі потреби повторного звернення до даного джерела швидко знайти його, не 
втрачаючи на пошук багато часу. 

Підібравши потрібну літературу, студент приступає до глибокого її 
вивчення. Рекомендується спочатку швидко переглянути структурні елементи 
літературного джерела, які заслуговують на увагу у зв’язку з темою 
дослідження, потім уважно вивчити виділені елементи. 

Щоб підготувати магістерську кваліфікаційну роботу на належному рівні, 
студент повинен прагнути відібрати з літератури такі ідеї, положення та 
інформацію, які зможуть поглибити його теоретичні знання і слугувати 
фактичним матеріалом, але не будуть використані як об’єкт полеміки. 
Ознайомлюючись з книгою, вивчаючи її окремі глави чи параграфи, студентові 
також доцільно запозичувати окремі технічні прийоми аналізу: форми таблиць, 
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графіків, структур і зміст інструментарію, що використовується при 
соціологічних дослідженнях тощо. 

Опрацьовуючи роботи класиків вітчизняної та світової науки, а також 
інші джерела доцільно вести конспект. Конспектування – важливий етап 
поглибленого вивчення основних питань теми дослідження. При цьому в 
конспекті не потрібно повністю відтворювати структуру джерела та його зміст. 
Важливо в джерелі знайти відповідь на запитання, яке виникає у зв’язку з 
розробкою тієї чи іншої проблеми в кваліфікаційній  роботі. Відтак конспект 
може мати такий вигляд (табл. 1): 

 
Таблиця 1 

 
Автор, назва роботи та інші вихідні дані 

 
Проблема (питання) Основні положення 

джерела чи книги 
(відповідь) 

Сторінка Примітка магістранта 

1 2 3 4 
 
Доцільно такий конспект вести на окремих аркушах паперу, що дасть 

змогу більш вільно систематизувати первинний матеріал відносно прийнятої 
структури кваліфікаційної роботи. Дуже важливо, щоб студент у четверту 
графу конспекту вносив свої висновки, пропозиції, висловлював згоду чи 
незгоду з ідеями книги, зауваження щодо можливості реалізації певних ідей в 
практиці публічного управління, визначав їх актуальність чи застарілість. 

Такі самі підходи доцільно використовувати і вивчаючи державні 
документи. Рекомендовано, щоб студент за допомогою наукового керівника 
визначив коло нормативно-правових матеріалів, необхідних для дослідження 
обраної теми для більш глибокого розуміння сучасних трансформаційних 
процесів, пов’язаних із побудовою ефективних управлінських структур, які 
мають надавати публічні послуги, демократичної та правової держави. Бажано, 
щоб вивчення державних документів допомогло студентові в кваліфікаційній  
роботі показати як надбання, позитивні зрушення, так і критично 
проаналізувати недоліки. Це дасть змогу поглибити науково-теоретичний зміст 
кваліфікаційної роботи, зробити її більш аргументованою, переконливою, 
оскільки вказані документи мають бути своєрідним акумуляторами теорії і 
практики діяльності Уряду, Верховної Ради, органів місцевого самоврядування, 
всіх публічних управлінських структур регіону. 

Вивчаючи та конспектуючи документи, слід виявити в них нові 
економічні, політичні, філософські, соціологічні та управлінські наукові ідеї. 
При цьому слід пам’ятати, що державні документи (на відміну від класичних, 
багаторазово перевірених положень) відображають сучасний теоретичний і 
практичний пошук. 

Важливо, щоб студент сформулював у кваліфікаційній  роботі свій підхід 
до таких документів, спробував оцінити їх з позиції того, наскільки правильно 
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відображені загальні тенденції, характер, значення та наслідки подій 
сучасності. 

Отже, мета вивчення і конспектування державних документів спрямована 
на те, щоб студент глибоко усвідомив і показав у кваліфікаційній  роботі 
вдумливий, творчий підхід, що реально враховує труднощі пізнання, складність 
розробки теорії і прогнозування практичних кроків тих модернізаційних 
процесів, які здійснюються у наш час. 

Мета конспектування монографій, книг, брошур, журнальних і газетних 
статей полягає у виявленні поглядів на ту чи іншу теоретичну проблему, а 
також збирання фактичного матеріалу з досвіду роботи публічних органів і 
установ регіону. 

Після ґрунтовного опрацювання літературних джерел, державних 
документів тощо і з’ясування теоретичної бази дослідження студент приступає 
до ознайомлення з практичною роботою публічних установ регіону (органів 
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування тощо). 

Вивчення практики роботи в публічних установах, її аналіз та 
узагальнення досвіду – найбільш трудомісткий етап у підготовці та написанні 
кваліфікаційної роботи, що потребує від студента надзвичайної організованості 
і самостійності. На цьому етапі студенту необхідна кваліфікована допомога 
наукового керівника кваліфікаційної роботи. Головна мета такої індивідуальної 
консультації – допомога студенту в опануванні методичними прийомами з 
організації вивчення практичного досвіду для вироблення навичок 
самостійного аналізу, навчити його узагальнювати як позитивний, так і 
негативний досвід, робити з цього грамотні висновки, вносити конкретні 
пропозиції щодо вдосконалення діяльності публічних органів і установ регіону. 

Перед студентом стоїть завдання виходячи з плану кваліфікаційної 
роботи, конкретизувати предмет дослідження, визначити об’єкти вивчення. 
Такими об’єктами можуть бути публічні організації та установи регіону (органи 
виконавчої влади, місцевого самоврядування тощо). Вивчення досвіду, 
ознайомлення з документами вказаних публічних установ та організацій 
регіону, а також допомога наукового керівника здійснюється за умовами 
чинного законодавства. 

Відповідно до мети, завдань та логіки дослідження студент розробляє 
конкретну програму вивчення практичного досвіду і погоджує її з науковим 
керівником. Вона повинна включати передусім питання, з якими студент хотів 
би більш докладно ознайомитись, з’ясувати, як вони вирішуються в реальній 
практиці публічного управління. Студент намічає також, в яких установах чи 
організаціях регіону, коли і що вивчати конкретно, також у якій форми збирати 
необхідну інформацію. Це може бути копії довідок, постанов, планів тощо. Але 
в основному треба розраховувати на конспект, який студент веде в процесі 
вивчення практичної роботи: аналіз протоколів, підсумки бесід з працівниками 
в цих установах, відвідування нарад, зборів, мітингів, дані соціологічних 
досліджень, первинні матеріали адміністративної та виробничо-господарської 
діяльності публічних організацій регіону тощо. 

Студенти вивчають і аналізують практику публічних органів під час 
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переддипломної практики, передбаченої навчальним планом.  
Вивчивши практику роботи публічних органів регіону, студент приступає 

до узагальнення досвіду на основі зібраної інформації. Це потребує серйозного 
осмислення та критичної оцінки форм, методів, підходів у діяльності публічних 
органів, глибини їх впливу на економічні та соціально-політичні процеси, 
виявлення найбільш типових, загальних важливих моментів в їх роботі. Далі 
потрібно сформувати власні висновки і пропозиції щодо вдосконалення 
практики роботи. 

Заслуговує на увагу вивчення та узагальнення практичного досвіду інших 
країн стосовно організації публічної влади, функціонування інших 
управлінських структур. 

У процесі збирання і підготовки необхідних матеріалів для написання 
кваліфікаційної роботи у студента в особистому архіві накопичується багато 
конспектів. Спочатку їх слід скласти в загальну папку. Однак після остаточної 
редакції плану кваліфікаційної роботи необхідно весь зібраний матеріал 
систематизувати за розділами і зберігати в окремих папках для подальшої 
роботи. 

Отже, якщо потрібна література підібрана, вивчена, матеріали для 
кваліфікаційної роботи старанно законспектовані, то студент дістає уявлення 
про те, які питання слід остаточно включити до плану кваліфікаційної роботи з 
тим, щоб глибоко, ґрунтовно, послідовно розкрити тему дослідження. 

Разом з тим це дає змогу студентові чітко уявити, з яких питань 
необхідно збирати додатковий матеріал, що конкретно узагальнити з досвіду 
публічної роботи, чи доцільно проводити, наприклад, соціологічні дослідження 
тощо. 

Тільки після такої кропіткої, творчої, аналітичної роботи над літературою 
та іншими джерелами можна приступати до розробки концепції, структури та 
змісту кваліфікаційної роботи.    

Розробка плану та завдань (додаток В) кваліфікаційної роботи, 
погодження їх науковим керівником (визначення предмета, об’єкта й завдань 
кваліфікаційної роботи, назв розділів та підрозділів основної частини тексту, 
переліку літератури, визначення первинних інформаційних матеріалів) 
здійснюється у встановлений навчальним планом термін.  

Важливим елементом підготовки кваліфікаційної роботи є розробка 
студентом її концепції, тобто свого розуміння суті обраної теми дослідження, її 
новизни та науково-практичного значення, визначення основних напрямків 
розробки, бачення автором можливих шляхів вирішення поставлених завдань, 
з’ясуванням своєї позиції з дискусійних питань обраної теми. 

Концепція майбутнього дослідження розробляється і формується під час 
підбору і попереднього вивчення літератури, інших джерел, осмислення 
накопиченого фактичного матеріалу. Для реалізації концепції студенти 
складають план кваліфікаційної роботи та графік її виконання. 

Складання плану – це творчий процес, який потребує аналітичної роботи 
студента, складання кількох варіантів, вибору найбільш вдалого з них. Для 
полегшення роботи над темою рекомендується скласти для себе так званий 
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робочий розгорнутий план кваліфікаційної роботи вже в ході попереднього 
вивчення джерел. При цьому, крім вузлових питань, визначаються і 
записуються відповідні підпитання, деякі додаткові дані, цифровий та 
фактичний матеріал. 

Остаточний варіант плану роботи має забезпечити її єдність і складатись з 
трьох чітко сформульованих найважливіших питань (розділів).  

Наприклад, для кваліфікаційної роботи на тему: «РОЗБУДОВА 
СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ 
ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ» назви розділів можуть бути: 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 
СТАТИСТИКИ. 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ НА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. 

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ НА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. 

В організації подальшої роботи важливе значення має індивідуальний 
календарний план-графік підготовки, написання і захисту кваліфікаційної 
роботи, форма якого та основні етапи виконання наведені у додатку В. 

У терміни, визначені кафедрою, але не менш ніж один раз на кожні 
півмісяця студент зобов’язаний звітувати перед своїм науковим керівником, 
який на підставі аналізу виконаної роботи та дотримання індивідуального 
графіка фіксує послідовність роботи студента над кваліфікаційною роботою. 

Під час перевірки кваліфікаційної роботи магістра науковий керівник 
повинен: 

оцінити змістовність та аргументованість основних положень роботи, що 
становитимуть предмет захисту; 

перевірити цілеспрямованість, послідовність та логічність викладу 
матеріалу, уточнити або виправити нечіткі формулювання; 

відзначити технічні помилки. 
У разі значного відставання від намічених термінів без поважних причин 

науковий керівник інформує про це кафедру. 
Написання та оформлення кваліфікаційної роботи. Робота 

виконується за матеріалами реальних публічних установ (організацій) регіону у 
друкованому вигляді. Кваліфікаційна робота виконується українською мовою. 
Оформлення кваліфікаційної роботи здійснюється відповідно до вимог, 
викладених у п. 3 даних методичних вказівок.  

Зовнішнє рецензування кваліфікаційної роботи. Завершена 
кваліфікаційна робота направляється кафедрою на зовнішнє рецензування. До 
рецензування залучаються відповідальні працівники публічних установ та 
організацій (органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування 
тощо), провідні фахівці науково-дослідних інститутів та вищих закладів освіти 
за визначенням кафедри. Коло наукових та фахових інтересів рецензентів має 
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відповідати тематиці кваліфікаційної роботи. 
Завдання рецензування – попередньо оцінити (остаточно кваліфікаційна 

робота оцінюється у процесі її захисту на засіданні ЕК) теоретико-методичний 
рівень підготовки випускника магістратури  публічного управління та 
адміністрування ОНПУ, оволодіння ним науковими методами в процесі 
дослідження, вміння застосувати теоретичні знання до аналізу практичної 
діяльності органів державного та публічного управління, здатність 
формулювати висновки і пропозиції, які мають практичне значення для 
удосконалення стилю, форм і методів, підвищення ефективності діяльності 
органів публічної влади. Крім того, рецензування має на меті, по-перше, 
допомогти студентові більш досконало розібратися у вибраній ним темі та 
окремих її питаннях, по-друге, оцінити ступінь засвоєння ним матеріалу та 
вміння письмово викладати його, по-третє, дати студентові рекомендації щодо 
подальшої поглибленої роботи над обраною темою дослідження. 

Рекомендована структура зовнішньої рецензії на кваліфікаційну роботу 
наведена у додатку К. 

Підготовка відгуку наукового керівника. Кваліфікаційна робота, 
підписана студентом, консультантом разом з рецензією подається науковому 
керівникові, який після ознайомлення з нею і в разі схвалення підписує її і, 
додавши свій письмовий відгук, передає на кафедру. 

У підписаному відгуку наукового керівника відображається: 
висновки та оцінки щодо актуальності дослідження; 
аналіз позитивних сторін роботи, а також недоліків та помилок; 
рівень теоретичних знань, виявлених студентом при вирішенні 

конкретних практичних завдань; 
глибина та комплексність підходу при аналізі управлінських, 

економічних, соціальних, політичних та правових проблем; 
прогресивність та ймовірна ефективність запропонованих шляхів 

вирішення досліджуваної проблеми. 
Науковий керівник оцінює кваліфікаційну роботу записом: «Допускається 

до захисту», а вразі негативної оцінки – «До захисту не допускається». У 
випадках негативного висновку щодо допуску студента до захисту 
кваліфікаційної роботи це питання виноситься на розгляд засідання кафедри за 
участю наукового керівника, протокол засідання кафедри надходить до 
директора ІБЕІТ і за його поданням затверджується ректором Університету. 

Термін подання кваліфікаційної роботи на кафедру – за два тижні до 
захисту. 

Відповідальність за своєчасне виконання кваліфікаційних робіт 
покладається безпосередньо на студентів та наукових керівників. 

Проходження нормоконтролю здійснюється відповідно до графіка, 
затвердженого кафедрою. При його проведенні враховується: 

відповідність назви роботи наказу із закріплення теми;  
дотримання технічних вимог до оформлення роботи; 
дотримання вимог до структури кваліфікаційної роботи; 
ідентичність назв розділів і підрозділів у змісті та в тексті роботи; 
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наявність відгуку наукового керівника та рецензії; 
наявність електронного варіанту роботи на дискові. 
Кваліфікаційна робота, яка несвоєчасно потрапила до проходження 

нормоконтролю та не відповідає встановленим вимогам, до захисту не 
допускається. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається на відкритому засіданні 
Екзаменаційної комісії (ЕК). 

Перед початком захисту кваліфікаційних робіт до ЕК подаються такі 
документи: 

кваліфікаційна робота магістра; 
відгук наукового керівника; 
зовнішня рецензія на кваліфікаційну роботу; 
довідка про впровадження результатів науково-практичного дослідження; 
презентація або ілюстративний матеріал до кваліфікаційної роботи (в 

кількості екземплярів відповідно до кількості членів ЕК). Приклад оформлення 
титульного аркуша презентації або ілюстративного матеріалу наведено в 
додатку Л. 

Екзаменаційній комісії повинні бути подані також інші матеріали, що 
характеризують наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи 
– тези доповідей та друковані статті за темою роботи, документи, що вказують 
на її практичне застосування тощо. 

Перед захистом студент зобов’язаний ознайомитися з відгуком і 
рецензіями, проаналізувати їх та підготувати відповіді на зауваження.  

До захисту не допускаються студенти, які не виконали навчальної 
програми і на момент подання кваліфікаційної роботи до захисту мають 
академічну заборгованість. 

Студентові належить за допомогою наукового керівника добре 
підготуватися до захисту, докладно обміркувати свій виступ і скласти тези, 
дібрати необхідний ілюстративний матеріал. 

Виступ доцільно підготувати в письмовій формі, хоч і не обов’язково 
його читати. Рекомендується влаштувати репетицію виступу. 

Процедура захисту кваліфікаційної роботи складається з таких етапів: 
наукового повідомлення автора (5-10 хв.); 
відповідей на запитання членів ЕК; 
відповідей на зауваження наукового керівника та рецензентів; 
підбиття підсумків захисту кваліфікаційної роботи. 
На підставі рецензії та відгуку наукового керівника, результатів захисту 

кваліфікаційної роботи ЕК приймає мотивоване рішення щодо оцінки знань 
кожного студента та присвоєння освітнього ступеня «магістра» за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Визначальним 
критерієм оцінки є самостійність роботи, її творчий рівень, новизна, вміння 
студента використовувати набуті знання при аналізі сучасної соціально-
політичної та економічної дійсності, аргументовано відстоювати свої погляди, 
переконання. 

Рішення ЕК приймаються на закритому засіданні відкритим 
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голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у 
засіданні. При однаковій кількості голосів вирішальним є голос голови. 

Результати захисту кваліфікаційних робіт оголошуються у цей самий 
день після оформлення протоколів екзаменаційної комісії. 

Магістерські роботи, що містять особливо цінні практичні рішення, 
пропозиції, можуть бути рекомендовані ЕК для опублікування або для 
доповідей і повідомлень на науково-теоретичних, або науково-практичних 
конференціях, семінарах, симпозіумах тощо. 

Студенти, які не захистили кваліфікаційну роботу, не мають права на 
отримання диплому магістра публічного управління та адміністрування.  

Зовнішній вигляд та одяг магістранта при захисті кваліфікаційної 
роботи повинні відповідати офіційному стилю. 

 
3. Вимоги до структури і змісту кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота включає такі структурні елементи (у порядку їх 
розташування у роботі):  

1) титульний аркуш (приклад наведено у додатку Б); 
2) завдання кваліфікаційної роботи магістра (типовий бланк додаток В); 
3) анотація (приклад наведено у додатку Г); 
4) зміст (приклад наведено у додатку Д); 
5) перелік умовних позначень (при необхідності); 
6) вступ; 
7) розділи та підрозділи основної частини, висновки за розділами; 
8) висновки (в цілому за кваліфікаційною роботою); 
9) список використаних джерел (приклад наведено у додатку Ж); 
10) додатки: 
додаток А –довідка про впровадження результатів науково-практичного 

дослідження (приклад оформлення наведено в додатку М); 
додаток В – ксерокопія публікацій (статті та тези доповідей) (приклад 

оформлення наведено в додатку Н) ; 
інші додатки. 
1. Титульний аркуш кваліфікаційної роботи (додаток Б) послідовно 

підписується автором кваліфікаційної роботи та науковим керівником. Робота 
подається на підпис завідуючому кафедри. 

2. Завдання на кваліфікаційну роботу оформлюється відповідно до 
типового бланка (додаток В). 

3. Зміст містить назви структурних елементів кваліфікаційної роботи 
(вступ, завдання, перелік розділів та підрозділів основної частини тексту, 
висновків, списку використаних джерел, додатків) із зазначенням номерів їх 
початкових сторінок у тексті. (додаток Д). 

4. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 
подають у роботі окремим списком перед вступом, якщо вжито специфічну 
термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо. 
При цьому перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою 
наводять позначення та скорочення, а справа – їх детальну розшифровку. 
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Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо 
повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку 
наводять у тексті при першому згадуванні. 

5. Анотація розкриває короткий зміст роботи, ключові слова, структуру 
роботи на українській та англійській мовах. Повинна містити таку інформацію: 
об’єкт та предмет дослідження, мету роботи, методи дослідження, отримані 
результати та їх новизна, практичне значення отриманих результатів. Перелік 
ключових слів має характеризувати зміст роботи (6-9 ключових слів). Приклад 
оформлення реферату наведено у Додатку Г. Обсяг тексту анотації – 1 
сторінка, до 1200 знаків. 

6. Вступ розкриває сутність і стан поставленого завдання, підстави і 
вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення 
дослідження. Рекомендований обсяг вступу – 3 – 5 сторінок. У вступі подають 
загальну характеристику роботи, розкриваючи зміст елементів, що наведені 
нижче. 

Актуальність теми. Актуальність теми та доцільність написання 
кваліфікаційної роботи обґрунтовується шляхом критичного аналізу існуючої 
практики розв'язання проблеми, що досліджується в роботі, враховуючи чинні 
нормативно-законодавчі акти, а також внесок вітчизняних і зарубіжних вчених 
та фахівців у вирішення проблеми, що розкривається у кваліфікаційній  роботі 
(наприклад, «… Важливість розвитку цього напрямку та науковим 
обґрунтуванням основних етапів переходу на ISO 9001-2001 займаються 
зарубіжні та вітчизняні науковці, такі як Банька М. С. [65], Лахижа  М. І. [96], 
Мельник А. Ф. [97], Оболенський О. Ю. [106] та ін. В той же час ще 
недостатньо уваги приділяється застосуванню наукових положень 
адміністративного менеджменту в органах державної статистики». 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження повинна переважно 
зводитися до підвищення ефективності діяльності установ, організацій та їх 
підрозділів, або сфери їх впливу (наприклад, соціальної сфери, економіки 
регіону тощо). Завдання, що ставляться в роботі, це конкретні дослідницькі дії, 
спрямовані на досягнення поставленої мети. Конкретні завдання зазначаються у 
формі переліку (з використанням дієслів в інфінітиві), кожне з абзацу з 
окремого рядка:  

проаналізувати…;  
визначити…;  
встановити…;  
виявити…;  
обґрунтувати…;  
узагальнити…; 
розробити…;  
удосконалити… тощо. 
Наприклад, «Мета кваліфікаційної роботи – розробка науково-

методичних основ підвищення ефективності діяльності органів державної 
статистики шляхом удосконалення системи адміністративного менеджменту 
цих органів». 
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Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання: 
визначити сутність та основні складові системи адміністративного 

менеджменту; 
виявити передумови розбудови системи адміністративного менеджменту 

в органах державної статистики; 
систематизувати нормативно-правове забезпечення системи 

адміністративного менеджменту в органах державної статистики; 
надати характеристику органів державної статистики на державному та 

регіональному рівні; 
здійснити структурно-функціональний аналіз регіональних органів 

державної статистики;  
проаналізувати послуги, що надаються органами статистики на 

регіональному рівні; 
запропонувати методичні рекомендації по розробці адміністративного 

процесу надання послуг органами державної статистики; 
розробити заходи по удосконаленню процесу вивчення потреб 

користувачів статистичної інформації на основі ISO 9001:2001; 
розробити рекомендації по мінімізації витрат на поширення статистичної 

інформації». 
Об'єкт дослідження – це процес або явище, які містять проблемну 

ситуацію, обрану для дослідження. 
Наприклад, «Об’єктом дослідження виступає система менеджменту 

Головного управління статистики у Одеській області» 
Предмет дослідження – це та сторона або частина об'єкта дослідження, 

яка розглядається в даній дослідницькій роботі. 
Наприклад, «Предметом дослідження є адміністративні процеси, що 

відбуваються в органах державної статистики».  
Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу спів-

відносяться між собою як загальне та часткове (наприклад, об'єкт – орган 
державної влади, предмет – система управління органом державної влади). 

Методи дослідження, які використовуються у роботі, зазначаються 
відповідно до завдань, що ними вирішуються. Найпоширенішими загаль-
нонауковими методами є: порівняння, абстрагування, аналіз, синтез, аналогія, 
узагальнення тощо. Конкретні наукові методи (специфічні для окремих 
наукових дисциплін) – це: математико-статистичні, графічні, лінгвістичні, 
економетричні та ін.  

Інформаційну базу дослідження становили Закони України, Укази 
Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, що 
регламентують аспекти становлення й розвитку, наукові праці за 
проблематикою дослідження, матеріали міжнародних науково-практичних 
конференцій та семінарів, статистичні та аналітичні матеріали Державної 
служби статистики України та певної області, дані фінансової, управлінської та 
соціальної звітності організацій, установ, підприємств, результати особистих 
розрахунків та спостережень автора. 

Теоретична доцільність та практична значущість результатів 
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кваліфікаційної роботи підтверджується довідкою про практичне використання 
рекомендацій, запропонованих у роботі, що наводяться у додатку (приклад 
наведено у додатку М). Також потрібно зазначити основні джерела одержання 
інформації, що використана під час дослідження, та назву  організації чи 
публічної установи, на фактичному матеріалі яких виконана кваліфікаційна 
робота. 

Апробація результатів кваліфікаційної роботи магістра. При наявності 
оприлюднення результатів кваліфікаційної роботи наводиться інформація про 
конференції, семінари, круглі столи та інші науково-практичні заходи, на яких 
були оприлюднені результати кваліфікаційної роботи; вказується назва та 
вихідні дані публікації основних результатів дослідження.  

Також зазначається, що ксерокопія публікації наводиться в додатку 
(приклад наведено в додатку Н). Надана ксерокопія публікації повинна 
складатися з титульного листа джерела, сторінки джерела з вихідними даними, 
сторінки змісту, де вказана публікація, тексту публікації.  

Структура кваліфікаційної роботи. Наприкінці вступу слід навести 
перелік та послідовність структурних елементів роботи і стисло показати зміст 
кожного з них. Зазначити загальну кількість сторінок основного тексту 
кваліфікаційної роботи; кількість рисунків; кількість таблиць; кількість 
додатків та сторінок, на яких вони містяться; кількість використаних джерел. 

7. Основна частина кваліфікаційної роботи магістра складається з 
теоретичного, аналітичного та проектного розділів, які повинні включати 
підрозділи. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим 
викладенням наведених у розділі результатів. 

В теоретичному розділі роботи на підставі огляду різних літературних 
джерел, що відповідають темі кваліфікаційної роботи, вивчається сутність 
питання, дається критичний аналіз точок зору вчених та викладається власна 
думка щодо проблеми, яка досліджується; узагальнюється на основі 
систематизації законодавча та нормативно-правова база, що регулює дане 
питання в Україні; узагальнюється закордонний досвід з даного питання та 
вказується на можливість його застосування в сучасних умовах України. 

Теоретичний розділ роботи містить теоретичне обґрунтування, суть, 
значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета 
дослідження, методологічні підходи. Теоретичне обґрунтування має визначити 
роль і місце, досліджуваних явищ та процесів у сфері публічного управління та 
адміністрування. 

Обов'язковою умовою об'єктивності викладу матеріалу є вказівка на те, 
яким є джерело повідомлення, ким висловлена думка, кому належить той або 
інший вислів. У тексті ця умова може бути реалізована за допомогою 
використання спеціальних слів і словосполучень (за повідомленням, за 
відомостями, на думку, за даними і т. ін.). 

Стиль письмової наукової мови – це б езособовий монолог. Тому виклад 
ведеться від третьої особи, оскільки увагу зосереджено на змісті і логічній 
послідовності повідомлення, а не на суб'єктові (досліджено, проаналізовано, 
запропоновано і т.д.). Якостями, що визначають культуру наукової мови, є 
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точність, ясність і стислість. 
Аналітичний розділ роботи повинен містити коротку характеристику 

об’єкту дослідження; розгорнутий аналіз, в тому числі на основі фактичних 
показників предмету дослідження в динаміці. Порівняльний динамічний аналіз 
проводиться на основі даних за останні 3 – 5 років, дані для цього 
рекомендується надавати у табличному виді та ілюструвати графічно. В процесі 
аналізу рекомендується, крім статистичних методів, використовувати 
економіко-математичні методи, а також методологію системного аналізу, 
стратегічного аналізу тощо. 

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають 
супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити 
сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх 
особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів. 

Магістрант має продемонструвати уміння здійснювати правильне 
узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробку 
даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз. 

Аналіз повинен бути спрямований на виявлення недоліків у роботі 
об’єкта дослідження, розкриття резервів, які можуть бути використані у 
проектному розділі для розробки заходів щодо вдосконалення діяльності 
об’єкта дослідження, тобто висновки аналітичного розділу повинні бути  
підставою для пошуку напрямків та розроблення певних заходів підвищення 
ефективності діяльності об’єкта дослідження. 

Проектний розділ кваліфікаційної роботи магістра повинен містити 
концептуальні положення щодо досягнення мети кваліфікаційної роботи; 
обґрунтовані пропозиції та рекомендації, розроблені на основі здійсненого 
аналізу та сформульованих концептуальних положень. Рекомендації повинні 
бути спрямовані на підвищення ефективності діяльності публічного органу 
регіону або сфери його впливу. 

У цьому розділі магістрант має запропонувати можливі економіко – 
математичні моделі, застосування яких дозволить реалізувати запропоновані в 
роботі пропозиції, які можуть бути використані в процесі адміністрування 
діяльності. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ 
Загальні положення  
Будь-які наукові дослідження, в т. ч. і проведені здобувачами вищої 

освіти в ході написання кваліфікаційних  робіт, вимагають постановки та 
розв’язання різноманітних статистичних, аналітичних та прогнозно-
розрахункових задач, що використовують в основному економіко-статистичні 
методи (кореляційно-регресійні залежності, виробничі функції). Увесь 
комплекс відповідного програмного забезпечення для розв’язання поставлених 
задач є в наявності в комп’ютерних класах кафедри.  

Застосування економіко-статистичних методів та комп’ютерної техніки в 
публічному управлінні та адмініструванні є досить перспективним і практично-
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ефективним.  
Статистичний аналіз вихідних даних дозволяє провести систематизацію 

вхідного ряду, визначити основні тенденції розвитку процесу чи явища тощо.  
Використання економіко-математичного моделювання дозволить 

оптимізувати чисельність персоналу, здійснити раціональний розподіл робіт 
між працівниками тощо. За допомогою економіко-математичних методів можна 
успішно розв’язувати такі планово-економічні задачі: планування матеріально-
технічного забезпечення, оцінка ступеня ризику, прогнозування шляху 
функціонування організації та ін.  

Сучасний банк прикладних програм, баз даних, інформаційних систем 
дозволяє автоматизувати роботу будь-якого фахівця, не вимагаючи від нього 
спеціалізованих знань та умінь в галузі ІТ. Тому нагальною є потреба у 
використанні таких засобів для удосконалення роботи персоналу та 
управлінських кадрів.  

При виконанні кваліфікаційної роботи магістра комп’ютерна обробка 
даних з використанням відповідного програмного забезпечення повинна 
логічно вписуватися у наведений матеріал, а не виглядати штучно створеною 
«надбудовою».  

Найвдалішим варіантом буде використання кількох різних видів аналізу,  
а саме: на початку краще всього виконати аналіз вихідних даних за допомогою 
варіаційних рядів та рядів динаміки; далі можна виконати регресійний, 
кореляційний чи інші види аналізу чи підбору виробничих функцій; а 
наприкінці логічним буде пропозиція щодо застосування тієї чи іншої 
інформаційної системи. 
 

Постановка та етапи виконання розрахункової задачі із 
використанням ПК  

Згідно логіки викладення матеріалу, комп’ютерну техніку та відповідне 
програмне забезпечення для розв’язання задач аналізу, прогнозування, 
оптимізації доцільно використовувати в дослідницько-аналітичному та 
проектно-рекомендаційному розділах кваліфікаційної роботи магістра на основі 
попередньо наведених статистичних даних по організації.  

У цілому комп’ютерна обробка даних повинна включати:  
– загальну постановку задачі (не менше двох задач), при розв’язанні 

якої передбачається використання ПК (на основі наведених в дослідницько-
аналітичному розділі даних щодо стану діяльності об’єкта дослідження, 
проводиться опис вхідних даних та наводиться загальне формулювання 
задачі);  

– загальний опис методики, що вибрана для проведення розрахунків 
(обґрунтування вибору задачі певного виду, стисле викладення основних 
теоретичних положень, алгоритм розв’язання задачі, математичне 
формулювання задачі. Ця інформація повинна бути викладена або у 
теоретико-методологічному розділі кваліфікаційної роботи магістра або 
розміщена у додатках);  

– розв’язання задачі із використанням ПК (обґрунтування вибору 
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певного програмного забезпечення та його стисла характеристика: 
призначення, принцип дії, основні методи обробки даних і т. п.; опис роботи 
програми: особливості введення даних, проведення розрахунків чи 
автоматизації дій, отримання результату; обов’язкове відображення 
результатів паперовому варіанті);  

– інтерпретація отриманого результату (на основі роздрукованого 
результату роботи програми дати повну відповідь з точки зору поставленої 
задачі). 

 
Основні види задач, які можна використати при написанні 

кваліфікаційної роботи магістра  
Основні види аналітичних, прогнозних та інших задач, а також 

особливості застосування прикладного програмного забезпечення та 
спеціалізованих інформаційних систем здобувачі вищої освіти спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування» вивчають в межах навчальної 
дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією». В 
табл. 1 наведена коротка характеристика основних класів задач, що можна 
використати при написанні кваліфікаційної роботи магістра.  

Таблиця 1  
Коротка характеристика основних класів задач, що можна використати 

при написанні кваліфікаційної роботи магістра  
Клас задач Коротка характеристика 

Процеси 
розподілу 

Задачі  обумовлені  завжди  наявною  певною  обмеженістю  ресурсів  і засобів, 
необхідних для функціонування певної системи. 

Зміст  задачі  –  пошук  такого  плану  розподілу  ресурсів,  який  би забезпечував 
результат, оптимальний за певним критерієм якості. Ці задачі розв’язуються  засобами  
математичного  програмування  та  методами планування мереж. До  цього  ж  класу  
належать  задачі  пошуку  оптимального  шляху  за певними критеріями: найменших витрат 
часу та коштів на переміщення, найкоротшого шляху, тощо при наявності певних обмежень. 

Моделюва
ння 

конфліктн
их і 

конкурент
них 

процесів 

Принципово  значимою  властивістю  таких  задач  є  моделювання поняття   
оптимальності,   яке   в   багатьох   випадках   визначає   і використовуваний математичний 
апарат і практичне втілення розв’язку. 
При розв’язанні таких задач широко й ефективно використовується апарат  теорії  ігор  у 
поєднанні зі статистичними  методами  з  метою пошуку  такого  режиму  поведінки  
конфліктуючих  сторін,  який  би забезпечував максимальний виграш або мінімальний 
програш. 
Конфлікт виникає через розмаїття або різноплановість інтересів, через розбіжність цілей 
сторін та ін. Наприклад, планування політики на  певний  період  вимагає  узгодження  
протилежних  і  несполучних вимог: зростання обсягів надання послуг (виробництва), 
збільшення  результативності,  покращання  екології  та  ін.  Протидія  зацікавленій стороні  
може  бути  не  лише  наслідком  усвідомлених  дій,  а  й результатом  об`єктивно  
існуючих,  але  непередбачених  у  повному обсязі   умов.   Характерною   особливістю   
відповідних   моделей   є розробка  математичного  апарату  з  прийняття  рішень  в  умовах 
невизначеності. 
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Статистич
ний 

аналіз 
даних 

Варіаційні  ряди.  Систематизація  статистичних  даних  у  вигляді  рядів розподілу   
за   ознаками,   що   мають   кількісний   вираз,   називаються варіаційними рядами. Розміри 
ознак, які характеризують кількісні зміни тих чи інших явищ, зазнають коливань. У певних 
межах варіюють будь-які соціальні,  економічні,  соціально-економічні,  операційні  
показники  і  ці коливання зумовлені певними факторами, що діють у певних напрямках. Від 
розмаху і розподілу відхилень залежить надійність середніх величин, що  дають  
узагальнюючу  характеристику  статистичної  сукупності  (якщо значення  ознаки  більше  
відхиляється  від  середньої,  то  досліджувана сукупність вважається менш однорідною, а 
середня менш надійною). Для кількісного виміру варіації  досліджуваної  ознаки  
розраховують ряд  показників,  основними  з  яких  є:  розмах  варіації,  середнє  лінійне 
відхилення, середній квадрат відхилень (дисперсія), середнє квадратичне відхилення, 
коефіцієнт варіації. 

Ряди динаміки. Ряди динаміки (динамічні ряди) характеризують зміну величини 
суспільного явища в часі. Це ряд послідовно розташованих у хронологічному   порядку   
значень   показника,   який   у   своїх   змінах відображає  хід  розвитку  досліджуваного  
явища.  Ряди  динаміки  дають матеріал для аналізу розвитку соціально-економічних явищ і 
процесів і їх значення зростає якщо вони ведуться постійно протягом тривалого часу. Їх
дослідження дає змогу вивчати процес розвитку явищ, виявляти основні його тенденції та 
закономірності. Для аналізу рядів динаміки, виявлення головної  закономірності  розвитку  
явища  в  часі  використовують  ряд показників: абсолютні прирости, темпи росту, темпи 
приросту, абсолютне значення 1 % приросту, коефіцієнт вирівняності та багато інших. 

Кореляційно-регресійний   аналіз.   Задачі   прогнозно-розрахункового напрямку 
використовуючи кореляційно-регресійний метод аналізу дають можливість досліджувати 
закономірності взаємозв’язків між соціальними, економічними, соціально-економічними, 
операційними показниками, одні з яких виступають в ролі результативних ознак, а інші в 
ролі факторних. За допомогою  цього  методу  зв’язок  між  явищами  фіксують  аналітично  
у вигляді математичних виразів (функцій). 

Для   аналізу   розвитку   об’єкту   дослідження   доцільно   провести розрахунки 
аналітичних характеристик рядів динаміки показників, згідно тематики дослідження (аналіз 
рекомендується проводити не менше ніж за 10 років). За  останній  календарний  рік,  в  разу  
потреби,  доцільно  провести порівняльний  аналіз  основних  показників  стану  та  розвитку  
об’єкту дослідження з відповідними показниками об’єктів-аналогів. 

Для   опису   взаємозалежностей   між   соціальними,   економічними, соціально-
економічними або операційними показниками стану та розвитку об’єкту   дослідження   
рекомендується   виконати   підбір   відповідної виробничої функції. 

Системи 
масового 
обслуговув
ання 

Розбудовуються  для  аналізу  основ  проектування  відповідних систем, дослідження 
ефективності їх функціонування та спроможності забезпечувати  цільове  призначення,  
наприклад,  визначення  терміну виконання  замовлень  необхідної  кількості  каналів  
обслуговування, появи черги, пропускної спроможності системи і т. ін. 

Задачі 
прогнозува
ння 

Складання прогнозу на основі різних кількісних та якісних методів. Використання    
статистичної    бази    даних    для    обґрунтованого передбачення    майбутнього    (наївні    
моделі,    прогнозування    з урахуванням сезонності, комбінування прогнозів) 

Імітаційне 
моделюван
ня 

Системне моделювання. 
Логічне моделювання. 
Імітаційні моделі процесів. 
Імітаційні моделі організацій і об'єднань. 

 
Вимоги до викладу результатів розв’язання розрахункової задачі із 

використанням ПК  
У процесі розв’язання задачі бажано отримані результати (проміжні чи 

кінцеві) проілюструвати за допомогою графіків, діаграм та інших видів 
ілюстрацій. Виконати їх можна за допомогою будь-якого програмного 
забезпечення (наприклад у обраній прикладній програмі, якщо вона це 
дозволяє, або в електронних таблицях MS Excel).  
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Після того, як задача була сформульована і здобувач вищої освіти 
розв’язав її на ПК за допомогою обраної прикладної програми, необхідно в 
обов’язковому порядку роздрукувати на принтері вхідні дані, проміжні 
результати обчислень (по можливості), остаточні результати та графічні 
ілюстрації (якщо вони були виконані).  

Роздруковані результати розв’язання задачі з використанням 
комп’ютерних програм розмістити у додатках до кваліфікаційної роботи 
магістра, а в основному тексті дати розгорнуту інтерпретацію отриманого 
результату (із обов’язковим посиланням на додатки), а також щодо оптимізації 
діяльності на його основі. 

Обов’язкові  складові  викладу  результатів  застосування комп’ютерних 
програм в кваліфікаційній  роботі: постановка задачі, опис методики, 
обґрунтування вибору програмного забезпечення, роздруковані результати 
розрахунків на ПК та інтерпретація результатів із висновками та пропозиціями. 
 

Обґрунтування використання автоматизованої інформаційної системи 
(АІС) та вимоги до його викладу  

При написанні проектного розділу кваліфікаційної роботи магістра окрім 
суто розрахункових задач, при розв’язанні яких використовуються методи 
економіко-математичного моделювання, статистичного аналізу даних та ін., 
доречною та ефективною є пропозиція та обґрунтування використання 
автоматизованої інформаційної системи (АІС) згідно реалізації новацій у 
контексті обраної теми. Із сучасними програмними комплексами здобувачі 
вищої освіти знайомляться при вивченні навчальних дисциплін «Інформаційні 
системи і технології в управлінні організацією», «Інформаційна безпека», 
«Електронне врядування».  

Використовуючи інформаційні системи (або ж окремі їх модулі) різного 
цільового призначення на прикладі конкретної організації (служби, відділу) 
можна запропонувати (нижче запропонований перелік не є вичерпним): 

- автоматизацію документообігу; 
- автоматизацію фінансово-економічної діяльності організації;  
- упорядкування та структурування інформаційної бази об’єкту 

дослідження;  
- автоматизацію всіх операцій з управління персоналом;  
- автоматизацію управління комерційною діяльністю організації та 

відносинами з клієнтами (CRM-системи);  
- автоматизацію управління діяльністю підрозділів та кожного 

співробітника, планування робочого часу та постановки й виконання задач 
всередині системи Інтранет;  

- представництво організації в мережі Інтернет (власний сайт, 
реєстрацію на загальноукраїнських порталах тощо).  

Обґрунтування придатності обраної АІС для вирішення поставлених у 
кваліфікаційній  роботі завдань та доцільності її впровадження має складатись 
із таких наступних кроків та дій.  
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1. Постановка проблеми, що потребує вирішення за допомогою 
впровадження АІС, короткий аналіз пропозицій існуючого програмного 
забезпечення (назви, регіон поширення, призначення, масштабність).  

2. Коротке обґрунтування здійсненого вибору АІС для обґрунтування 
подальшого впровадження (достатність функцій, відповідність розмірам 
організації, напряму діяльності, доступність ціни, наявність технічної бази 
(характеристики наявного обладнання комп’ютерного та мережевого) та 
ресурсного потенціалу у вигляді фахівців, консультантів, іншого програмного 
забезпечення (можна подати у вигляді схем, таблиць)). 
3. Опис   етапів   застосування   обраної   АІС,   приклади   можливого 
розв’язання окремих задач, що супроводжуються копіями екрану при роботі 
обраної системи, поданих у кваліфікаційній  роботі у вигляді рисунків та 
додатків.  

4. Проведення розрахунків витрат на впровадження обраної АІС із 
урахуванням всіх можливих статей (таблиця із переліком статей 
передбачуваних витрат), зазначення обраної методики розрахунку витрат.  

5. Розрахунок результативності впровадження обраної та описаної АІС 
на основі аналізу фактичних результатів діяльності організації (розділ 2 роботи) 
та співставлення із очікуваними додатковими витратами та результатами 
(зокрема, плановим зменшенням витрат). Для розрахунку ефективності 
впровадження АІС можна використати один із відомих та науково-
обґрунтованих методів, наприклад, метод сценаріїв, один із методів 
імітаційного моделювання, метод окупності тощо.  

6. Інтерпретація очікуваних результатів впровадження АІС.  
Обов’язкові складові викладу обґрунтування впровадження АІС: 

постановка проблеми, коротке обґрунтування здійсненого вибору АІС, опис 
етапів застосування обраної АІС, результати розрахунку результативності 
впровадження, короткий висновок. 
 

Організація консультування здобувачів вищої освіти щодо застосування 
прикладних комп’ютерних програм  

Викладачі кафедри здійснюють консультування здобувачів вищої освіти 
щодо застосування ними прикладних комп’ютерних програм при проведенні 
досліджень за темою кваліфікаційної роботи магістра та інтерпретації їх 
результатів.  

Постановка задачі та вибір методу її розв’язання здійснюється 
здобувачем вищої освіти або самостійно, або під керівництвом викладача-
консультанта чи офіційного керівника кваліфікаційної роботи магістра на 
основі:  

– основних вихідних даних, що характеризують стан та розвиток об’єкту 
дослідження,  

– знань, умінь та навичок, отриманих при вивченні дисципліни 
«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».  

Програмне забезпечення здобувачем вищої освіти обирається: 
–  на власний розсуд;  



 

26 
 

– за рекомендацією викладача-консультанта чи офіційного керівника 
кваліфікаційної роботи магістра;  

– на основі відповідних методичних вказівок щодо використання 
прикладного програмного забезпечення при написанні кваліфікаційної роботи 
магістра, з якими можна ознайомитись на кафедрі.  

Факт узгодження постановки задачі та/або виду автоматизованої 
інформаційної системи, рекомендованої до впровадження, підтверджується 
викладачем-консультантом в бланку «Завдання на кваліфікаційну  роботу 
здобувачу вищої освіти» (Додатки).  

Для погодження напрацювань із застосування прикладних комп’ютерних 
програм здобувачу вищої освіти необхідно подати викладачу-консультанту з 
кафедри частину кваліфікаційної роботи магістра, де викладено результати 
розв’язання певних статистичних, аналітичних, прогнозно-розрахункових задач 
та/або обґрунтування використання автоматизованої інформаційної системи.  

Факт погодження напрацювань здобувача вищої освіти підтверджується 
підписом викладача-консультанта із застосування прикладних комп’ютерних 
програм на другій титульній сторінці кваліфікаційної роботи магістра 
(Додатки). 

Запропоновані розробки мають містити організаційно-правове, 
теоретичне та прикладне обґрунтування. 

8. Висновки. У них викладають найбільш важливі результати, одержані 
в кваліфікаційній  роботі. Короткі висновки необхідно робити у кінці кожного 
розділу, в яких відзначаються основні аспекти запропонованих положень: 
науково-теоретичні засади розв’язання проблем, що вирішуються в роботі; 
основні результати з аналізу показників діяльності організацій чи публічних 
установ або відповідних сфер їх впливу; аргументовані пропозиції щодо 
вдосконалення діяльності публічних установ цілому регіону або окремих 
підрозділів, або сфер їх впливу. 

Загальні висновки за роботою повинні містити відомості та обґрун-
тування щодо наукової новизни та практичної значущості отриманих ре-
зультатів. В кількісному співвідношенні та змістовно вони повинні відповідати 
завданням наукового дослідження, що були сформульовані на початку роботи у 
вступі. 

У висновках необхідно звернути увагу на якісні та кількісні показники 
здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти 
рекомендації щодо їх використання. 

Кожне конкретне завдання, що сформульоване у вступі, повинно знайти 
відображення у висновках. 

Стиль викладення висновків повинен бути чітким, лаконічним, 
орієнтованим на практичне використання в діяльності органів влади та 
державної служби регіону. 

9. Список використаних джерел повинен мати наскрізну нумерацію. 
Джерела в ньому слід розміщувати в алфавітному порядку за прізвищами 
перших авторів або за заголовками. Список використаних джерел формують 
мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту 
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бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 
березня 2008 р. №147). Приклад оформлення використаних джерел наведений у 
додатку Ж. 
Рекомендуємо ознайомитися: 

 Приклад оформлення відповідно до українського стандарту 
бібліографічного опису літератури 
(http://economics.opu.ua/files/autors/23_2008.pdf) 
10. Додатки, два перших з яких є обов’язковими:  
Ксерокопія довідки про впровадження результатів роботи (приклад 

наведено у додатку М цих рекомендацій);  
ксерокопія публікації (статті та тези доповідей) за темою кваліфікаційної 

роботи (приклад наведено у додатку Н цих рекомендацій); 
Окрім основних додатків, при необхідності до додатків доцільно 

включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття 
кваліфікаційної роботи: 

первинні документи діяльності органів публічної влади; 
аналітичні змістовні таблиці розміром більш ніж одна сторінка із до-

датковим до основного тексту кваліфікаційної роботи матеріалом; 
форми фінансової звітності; 
таблиці допоміжних цифрових даних; 
розрахунки економічних показників діяльності публічних установ; 
інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення завдань, якщо 

вони були розроблені у процесі виконання кваліфікаційної роботи; 
ілюстрації допоміжного характеру. 
При виконанні кваліфікаційної роботи магістра слід уникати таких 

типових помилок: 
- зміст роботи не відповідає плану роботи або не розкриває тему повністю 

чи її частини; 
- обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам; 
- матеріал викладено безсистемно; 
- при написанні використано нормативно-правові акти, які втратили 

чинність, не досліджено нову (останні 2-5 років) спеціальну літературу з 
окресленої тематики; 

- кількість використаних джерел є недостатньою для розкриття обраної 
теми; 

- не використано практику, вітчизняний і зарубіжний досвід; 
- відсутні посилання на використані джерела, бібліографічний опис 

складено з порушенням вимог. 
 

4. Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу (презентації) 
 

Для презентації основних результатів кваліфікаційної роботи магістра під 
час захисту студентом виконується ілюстративний матеріал та комп’ютерна 
презентація у середовищі Microsoft PowerPoint. Це таблиці та рисунки, переліки 
тощо, які містяться в основному тексті роботи.  
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Ілюстративна частина не є складовою основного тексту кваліфікаційної 
роботи. Ілюстративний матеріал для захисту роботи виконується у вигляді 
роздавального матеріалу (презентацій) і подається членам екзаменаційної 
комісії у кількості 5 примірників. Приклад оформлення титульного аркушу 
ілюстративного матеріалу (презентації) наведений у додатку Л. 
Рекомендований обсяг ілюстративного матеріалу (презентації) – не менше 10 
аркушів формату А4, оформлених згідно вимог до основного тексту роботи. На 
одному аркуші можуть розміщуватися декілька рисунків або таблиць.  

Елементи ілюстративного матеріалу (презентації) розміщуються у 
порядку згадування їх у доповіді під час захисту. Нумерація елементів 
ілюстративного матеріалу (презентації) наскрізна, наприклад: рис. 1, табл. 1, 
рис. 2, табл. 2, табл. 3 тощо. Нумерація сторінок ілюстративного матеріалу 
здійснюється у верхньому правому куті, титульний аркуш є першою сторінкою, 
проте номер сторінки на титульному аркуші не ставиться. 

Вимоги до презентації доповіді на захисті кваліфікаційної роботи 
Кожний слайд презентації має складатися з кількох візуальних об’єктів: 

текст; табличний матеріал; діаграми; рисунки та схеми.  
При створенні таблиць на слайдах дотримуйтесь таких рекомендацій: 
застосовуйте лінії товщиною в 0,5 або 1 пункт; 
не застосовуйте ліній товщиною більше 3 – 4 пунктів; 
не використовуйте більше 3-х стилів ліній у таблиці; 
уникайте оформлення таблиці подвійними лініями; 
застосовуйте центровані абзаци в заголовках таблиці; 
не використовуйте більше двох варіантів заливки осередку таблиці; 
уникайте заливки осередків таблиці сірим кольором (інтенсивність понад 

30).  
забезпечте зазор між текстом таблиці та її границею не менше 3 пунктів, а 

краще 6 або 9 пунктів; 
формуйте таблицю так, щоб в ній знаходилась лише інформація про 

найважливіші результати дослідження. 
При використанні діаграм дотримуйтесь таких рекомендацій: 
не зловживайте ефектами об’єму щоб не втратити наочності діаграми; 
використовуйте різноманітні варіанти штрихування; 
використовуйте максимально контрастні кольори для різних графіків (а 

краще різноманітні штрихи). 
 

5. Підготовка кваліфікаційних робіт студентами 
 
Робота з підготовки й написання кваліфікаційної роботи проводиться 

студентами самостійно, відповідно до календарного графіка, затвердженого 
кафедрою та узгодженого з науковим керівником.  

Робота виконується українською мовою. 
При написанні та оформленні кваліфікаційної роботи магістра 

використовувати «Методичні вказівки щодо оформлення індивідуальних 
завдань, що передбачені навчальним планом та робочими програмами 



 

29 
 

дисциплін для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних 
технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальностей 7.050106 та 8.050106 
/ Укл.: Г.Б. Свінарьова, Філиппова С.В. - Одеса, 2007. - 15 с.». 

У терміни, визначені кафедрою, студент зобов'язаний звітувати про 
виконану роботу, своєчасно з'являтися на консультації згідно з розкладом 
консультацій керівника роботи і подавати написані розділи науковому 
керівнику. 

Завершена кваліфікаційна робота та примірник ілюстративного матеріалу 
(презентація), підписані студентом, подаються на перевірку керівнику.  
Керівник засвідчує своїм підписом титульні аркуші кваліфікаційної роботи та 
ілюстративного матеріалу (презентації) і надає відгук про якість виконання 
роботи з пропозицією щодо її оцінки.  

У термін не пізніше, ніж за два тижні до захисту своєї роботи студент 
повинен надати свою роботу на кафедру для перевірки відповідності вимогам 
щодо оформлення кваліфікаційних робіт (нормоконтроль). Для цієї перевірки 
студент подає: 

надрукований та електронний варіанти кваліфікаційної роботи; 
ілюстративний матеріал (презентація) (1 прим.);  
зовнішню рецензію на роботу;  
довідку про впровадження результатів науково-практичного дослідження; 
копії публікацій статті та тез доповідей; 
відгук наукового керівника.  
У разі непогодження з оформленням нормоконтролер має право 

повернути роботу студенту на подальше доопрацювання. При погодженні з 
оформленням роботи нормоконтролер ставить дату, підпис та власне прізвище 
й ініціали в відповідному документі. Після  нормоконтролю робота подається 
на затвердження завідуючому кафедри.  

На підставі належним чином оформленої кваліфікаційної роботи, 
позитивного відгуку наукового керівника і зовнішньої рецензії, довідки про 
практичне використання результатів кваліфікаційної роботи, відмітки про 
проходження нормоконтролю завідувач кафедри засвідчує підписом 
доцільність подання роботи до захисту. Після цього робота переплітається 
(тверда обкладинка).  

У випадку негативного висновку наукового керівника, завідувача 
кафедри або нормоконтролера щодо допуску студента до захисту 
кваліфікаційної роботи це питання виноситься на розгляд засідання кафедри за 
участю наукового керівника. Протокол засідання кафедри подається на 
затвердження ректору університету. 

Перед захистом студент зобов’язаний ознайомитися з відгуком і ре-
цензією, проаналізувати їх та підготувати відповіді на зауваження. До захисту 
не допускаються студенти, які не виконали навчальної програми і на момент 
подання кваліфікаційної роботи до захисту мають академічну заборгованість. 

Студенти, які не захистили кваліфікаційну роботу, не мають права на 
отримання диплома магістра за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування». У разі невиконання роботи вчасно за поважної причини 
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(хвороба, виробнича необхідність тощо) дозволяється захист роботи в інші 
строки, але в межах строку дії ЕК. 

 
6. Зовнішнє рецензування кваліфікаційних робіт 

 
Після перевірки роботи керівником студент повинен передати її на 

зовнішнє рецензування в органи державної влади або місцевого само-
врядування такого ж профілю, як і установи, діяльність якої розглянута в 
роботі. У разі специфічності базової організації, неможливості отримання 
рецензії в аналогічній установі, конфіденційності інформації, яка була 
розглянута в роботі, дозволяється отримати рецензію в установі, діяльність якої 
висвітлена в роботі, або яка надала угоду-направлення на навчання, або у 
певному закладі вищої освіти. 

До рецензування робіт залучають фахівців (докторів та кандидатів наук) 
профільних науково-дослідних інститутів, вищих закладів освіти, практичних 
працівників. Рецензентами можуть виступати керівники організацій (установ), 
їх заступники, начальники відповідних відділів, провідні фахівці відділів, які 
виконують функції, розглянуті в роботі. Бажаною є наявність у рецензента 
наукового ступеня. Не припускається рецензування роботи особами, які не є 
фахівцями в обраному напрямі роботи. 

В зовнішніх рецензії повинен бути висновок щодо можливості 
рекомендації роботи до захисту в ЕК, мотивована оцінка роботи за 100-бальною 
та національною шкалами і шкалою ECTS (наприклад, 90/відмінно/А) 
відповідно до рейтингової системи оцінювання, а також висновок щодо 
можливості присвоєння випускнику кваліфікаційного рівня «Магістр» за 
спеціальність «Публічне управління та адміністрування». 

Негативна за національною шкалою оцінка рецензента не є підставою для 
недопущення кваліфікаційної роботи магістра до захисту. 

У рецензії відмічаються позитивні сторони роботи та її недоліки, ро-
биться висновок і дається рекомендація щодо захисту кваліфікаційної роботи та 
присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування». 

Рецензія повинна бути надрукована на фірмовому бланку організації 
(установи), або мати відбиток її печатки та містити реквізити, що визначають 
організацію (установу), і повинна бути підписана рецензентом із зазначенням 
його посади, наукового ступеня (за наявності), прізвища, ім’я та по батькові. 
Рекомендована структура рецензії наведена у додатку К. 

Перед захистом магістрант зобов’язаний ознайомитися із зовнішньою 
рецензією, проаналізувати зауваження (якщо вони є) та підготувати відповіді на 
них. 

 
7. Довідка про впровадження результатів науково-практичного 

дослідження 
 

Практична значущість результатів кваліфікаційної роботи магістра 
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засвідчується довідкою про практичне використання результатів 
кваліфікаційної роботи. У довідці зазначаються можливість та доцільність 
використання основних результатів роботи в практиці органів влади для 
підвищення ефективності їх діяльності. Документ друкується на фірмовому 
бланку організації (установи), в іншому випадку повинен мати відбиток її 
печатки та містити реквізити, що визначають організацію (установу), та 
підписується керівником із зазначенням його посади, наукового ступеня (за 
наявності), прізвища, ім’я та по батькові (приклад наведено в додатку М). 

 
8. Порядок захисту кваліфікаційних робіт магістра 

 
Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні  

екзаменаційної комісії (ЕК). 
Персональний склад членів екзаменаційної комісії затверджується 

ректором університету не пізніше, ніж за 30 днів до початку захисту 
кваліфікаційних робіт. До складу комісії залучаються науково-педагогічні 
працівники, які є фахівцями зі спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування», працівники органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 

Дата захисту кожної роботи визначається графіком засідань  
екзаменаційних комісій, що затверджується не пізніше ніж за місяць до початку 
захисту ректором за поданням випускаючої кафедри, і доводиться до відома 
голови та членів ЕК, наукових керівників і студентів. Списки студентів, 
допущених до захисту кваліфікаційних робіт, подаються в екзаменаційну 
комісію не пізніше, ніж за тиждень до захисту. Одночасно проводиться 
ознайомлення членів екзаменаційної комісії з кваліфікаційними роботами 
студентів. 

Перед початком захисту кваліфікаційних робіт екзаменаційній комісії 
подаються такі документи: 

зведена відомість про виконання студентами навчального плану та 
отримані ними оцінки; 

відгук наукового керівника кваліфікаційної роботи;  
зовнішня рецензія на кваліфікаційну роботу.  
Процедура захисту кваліфікаційної роботи передбачає: 
1. коротке повідомлення автора (визначається актуальність 

дослідженої проблеми, мета, зміст, науково-практична цінність та основні 
результати кваліфікаційної роботи магістра).  Зміст виступу потрібно ретельно 
продумати й підготувати. Він має бути коротким і водночас змістовним. У 
ньому мають знайти відображення суть досліджуваної проблеми, її 
актуальність, елементи новизни наукової розробки та практична значущість 
результатів, використані методи її вирішення. Виступ повинен містити 
інформацію щодо структури роботи, основні висновки, узагальнення, конкретні 
пропозиції й рекомендації. 

Приблизний зміст і відповідний час виступу такий: обґрунтування 
актуальності обраної теми магістерського дослідження, постановка проблеми 
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(2-3 хвилини); цілі, завдання, очікувані результати (2-3 хвилини); особливості, 
методи і результати його аналізу, очікуваний економічний та соціальний ефекти 
(2-4 хвилини).Рекомендована тривалість доповіді студента – 8 – 10 хвилин; 

2. відповіді на запитання членів ЕК; 
3. відповіді на зауваження рецензента; 
Автор  має  дати  аргументовані  відповіді  щодо  критичних  зауважень 

рецензента.  Ці  відповіді  слід  п ідготувати  до  захисту кваліфікаційної 
роботи, при цьому автор роботи повинен вирішити: з якими зауваженнями 
необхідно безумовно погодитися; які зауваження є спірними i чому; які 
зауваження не приймаються i які підстави для цього є. 

Відповідаючи, автор повинен чітко визначити свою позицію по суті 
зроблених йому зауважень. Відповіді мають бути конкретними, 
обґрунтованими, коректними i, по можливості, короткими. Такі відповіді 
дозволяють членам ЕК переконатися у здатності автора самокритично 
реагувати на зауваження, у його вмінні вести дискусію. 

Під час відповідей магістрантові необхідно бути особливо уважним і 
зібраним, оскільки саме за відповідями визначається як загальний рівень його 
підготовки, так і сильні та слабкі місця роботи. Тому під час виступу:  

переконайтеся, що Ви правильно зрозуміли питання; 
відповідайте лаконічно і переконливо, спираючись на фактичний 

матеріал, викладений в кваліфікаційній роботі (не слід спиратися на попередній 
досвід навчання або праці, також не слід приводити аргументи третього лиця); 

ніколи не відповідайте «Не знаю», «Не пам’ятаю», «Не впевнений», тощо; 
Ви є автором Вашої роботи, тому безперечно знаєте відповіді на всі запитання, 
що стосуються Вашого дослідження; 

на питання, що не стосуються сутності магістерського дослідження, 
відповідайте тільки тоді, коли впевнені в своїх знаннях або аргументах; 
зазвичай же в таких випадках прийнято відповідати так: «Вирішення цієї 
проблеми не входило в завдання нашого дослідження». 

4. підведення підсумків захисту кваліфікаційної роботи (дається оцінка 
кваліфікаційої  роботи кожного студента). 

На підставі зовнішньої рецензії, відгуку наукового керівника та 
результатів захисту кваліфікаційної роботи Екзаменаційна комісія приймає 
рішення щодо присвоєння освітнього ступеню «магістр» за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування» по кожному студенту. 

Рішення Екзаменаційної комісії щодо оцінки знань, виявлених при 
підготовці та захисті кваліфікаційної роботи, а також присвоєння освітнього 
ступеню «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 
та видачі йому диплома державного зразка приймається екзаменаційною 
комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю 
голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості 
голосів голос голови ЕК є вирішальним. 

Результати захисту кваліфікаційних робіт оголошуються в день захисту 
після оформлення протоколів екзаменаційної комісії. 

У випадку, коли захист кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, 
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ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з 
доопрацюванням, або він повинен опрацювати нову тему, визначену кафедрою. 
Повторний захист відбувається в наступний термін роботи ЕК протягом одного 
року після закінчення ІБЕІТ. 

 
9. Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт 

 
1. Адаптація європейського досвіду розвитку кадрової політики в 

центральних (місцевих) органах виконавчої влади. 
2. Адаптація системи принципів належного врядування до вітчизняних 

реалій. 
3. Адаптація системи управління якістю в центральних і місцевих органах 

виконавчої влади до суспільних потреб. 
4. Адаптація України до європейських стандартів регіонального 

управління як перспектива суспільного розвитку 
5. Адміністративний менеджмент в органах державної влади. 
6. Адміністративний регламент органу державної влади: декомпозиція в 

адміністративні та управлінські послуги. 
7. Взаємовідносини територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади з місцевими державними адміністраціями: проблеми та 
пропозиції. 

8. Взаємовідносини центральних органів виконавчої влади та місцевих 
державних адміністрацій: проблеми та пропозиції. 

9. Вплив процесів світової інтеграції на публічне управління в Україні. 
10. Надання управлінських послуг в органах публічної влади. 
11. Вдосконалення документообігу як основи діяльності публічних установ 

та організацій. 
12. Вдосконалення процесу надання адміністративних послуг в органах 

публічної влади на основі концепції публічного менеджменту. 
13. Вплив органів публічної влади на результативність, ефективність і 

продуктивність державного управління. 
14. Вплив управлінських технологій на стратегію розвитку персоналу в 

органах публічної влади в Україні. 
15. Впровадження в органах публічної влади системи управління якістю за 

міжнародними стандартами ISO. 
16. Впровадження в органах публічної влади технологій електронного 

врядування. 
17. Впровадження електронного урядування в Україні: теоретико-

методичні засади та практичний досвід. 
18. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. 
19. Економічні та організаційно-правові механізми підтримки розвитку 

підприємництва на території регіону, міста. 
20. Європейська модель якості управління як інструмент організаційного 

розвитку органів публічної влади України. 
21. Зарубіжний досвід впровадження державно-громадського управління в  
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публічних установах та організаціях. 
22. Зарубіжний досвід запровадження стратегічного планування діяльності 

публічних установ та організацій. 
23. Зарубіжний досвід формування та становлення організаційної 

структури публічних установ та організацій. 
24. Зарубіжний та вітчизняний досвід запровадження стратегічного 

планування у сфері публічного управління. 
25. Зарубіжний та український досвід впровадження електронного 

урядування. 
26. Застосування принципів демократичного врядування у процесі 

прийняття рішень в системі публічного управління. 
27. Інформаційно-аналітична діяльність як засіб підвищення якості 

державно-управлінських рішень. 
28. Комунікативні механізми прийняття управлінських рішень в органах 

публічної влади. 
29. Контроль управлінської діяльності в сфері публічного управління. 
30. Механізм стратегічного планування розвитку: на прикладі галузі, сфери  

діяльності, регіону, установи. 
31. Механізми взаємодії органів державної влади з місцевим   

самоврядуванням. 
32. Механізми забезпечення прозорості і відкритості органів державної 

влади та місцевого самоврядування в контексті впровадження електронного 
урядування. 

33. Моделі оцінювання управлінської діяльності в органах публічної влади. 
34. Моделі і механізми впровадження маркетингу в діяльність органів 

публічної влади. 
35. Модернізація функцій і організаційних структур органів публічної 

влади. 
36. Надання якісних адміністративних та соціальних послуг як невід’ємна   

складова позитивного іміджу органів влади. 
37. Напрями удосконалення моделі кадрового менеджменту в органах 

публічної влади. 
38. Організаційно-правовий механізм надання адміністративних послуг в 

органах публічної влади. 
39. Організація ефективної роботи служб управління персоналом органів 

публічної влади. 
40. Організація та проведення аналітичної роботи в структурах державного 

управління. 
41. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення органів 

державної влади (на вибір магістранта). 
42. Організаційне і кадрове забезпечення електронного урядування. 
43. Основні методи кадрового планування в органі публічної влади. 
44. Основні моделі комунікації та їх сучасні прояви в органах публічної 

влади. 
45. Оцінювання управлінської діяльності в сфері публічного управління. 
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46. Оцінка ефективності та якості адміністративного управління в органах 
публічної влади. 

47. Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень у системі 
публічного управління. 

48. Побудова   системи управління якістю в органах публічної влади. 
49. Проблеми та перспективи розвитку інформаційного суспільства в 

Україні та світі. 
50. Регіональна інтеграція України до Європейського Союзу: досвід, 

проблеми, перспективи. 
51. Регіональна політика в Україні на сучасному етапі: сутність, проблеми, 

перспективи.  
52. Ресурсне забезпечення стратегічного управління персоналом в органах 

публічної влади в Україні. 
53. Розробка методів оцінки ефективності професійної діяльності 

публічних службовців. 
54. Розробка методів оцінки ефективності функціонування органів  

публічної влади. 
55. Розробка методів оцінки ефективності роботи публічних службовців. 
56. Розробка систем оцінки ефективності функціонування органів  

публічної влади. 
57. Розроблення моделі залучення молоді на публічну службу. 
58. Системи управління в публічному та приватному секторах: 

порівняльний аналіз. 
59. Створення дієвої моделі мотивації як складової кадрової політики в 

публічному управлінні. 
60. Створення і реалізація сучасних кадрових технологій в системі   

управління персоналом органів публічної влади. 
61. Стратегічне управління персоналом в  публічних установах та 

організаціях. 
62. Технологія застосування експертних оцінок при прийнятті 

управлінських рішень в публічних установах та організаціях. 
63. Удосконалення публічного управління через розробку системи 

управління якістю на основі міжнародного стандарту ISO 9001-2001. 
64. Удосконалення форм і методів професіоналізації служби в органах 

публічної влади.  
65. Удосконалення змісту та форм публічної діяльності в умовах 

модернізації України. 
66. Удосконалення механізму надання адміністративних послуг в органах 

публічної влади. 
67. Удосконалення роботи керівника служб з управління персоналом в 

органах публічної влади. 
68. Удосконалення адміністративних процесів в органах публічної влади. 
69. Удосконалення системи адміністративного менеджменту в органах 

публічної влади. 
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70. Удосконалення структури та елементів системи місцевого 
самоврядування. 

71. Удосконалення взаємодії органів публічної влади з інститутами 
громадянського суспільства. 

72. Управління персоналом в системі публічної служби. 
73. Управлінська культура в діяльності органу публічної влади. 
74. Управлінське консультування як засіб покрашення ефективності 

рішень в органах публічної влади. 
75. Формування стратегії управління персоналом в органах публічної 

влади. 
76. Формування професійної культури та сталого позитивного іміджу 

кадрів органів публічної влади. 
77. Формування інформаційного суспільства в Україні: проблеми та 

перспективи. 
78. Формування громадянського суспільства в Україні. 
79. Формування системи адміністративного менеджменту в системі органів 

публічної влади. 
80. Формування управлінських рішень в системі органів публічної влади 
81. Мотиваційні аспекти професійного зростання керівників державної 

служби 
82. Централізація і децентралізація в державному управління 
83. Розвиток механізмів боротьби з корупцією у сфері публічних закупівль 
84. Вдосконалення системи житлово-комунального господарства України в 

контексті забезпечення енергоефективності 
85. Системи публічного управління на регіональному рівні в умовах 

децентралізації 
86. Громада як базова одиниця місцевого самоврядування 
87. Світовий досвід стратегічного планування розвитку держави в 

контексті забезпечення національної безпеки та можливості використання його 
в Україні 

88. Стратегія розвитку туризму (на прикладі  району,  області) 
89. Проблеми формування доходної частини бюджету міста 
90. Державна підтримка сільського господарства як метод стимулювання 

АПК та розвитку аграрного ринку 
91. Розвиток державної кадрової політики у контексті децентралізації та 

запровадження нової моделі територіальної організації влади 
92. Механізми утворення центрів об’єднаних громад та їх вплив на 

адміністративно-територіальний устрій в Україні 
93. Розвиток культури, спорту, туризму в об'єднаних територіальних 

громадах 
94. Удосконалення механізмів управління інвестиційними процесами 

регіонів (на прикладі Одеської області) 
95. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою     

(на     прикладі  м. Одеса) 
96. Адміністративні послуги в об’єднаній територіальній громаді 
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97. Проблеми розвитку системи надання соціальних послуг в умовах 
децентралізації 

98. Державне управління міграційними процесами в Україні 
99. Розвиток транспортної галузі країни з точки зору публічного 

адміністрування 
100. Бюджет розвитку об’єднаної територіальної громади 
101. Комунікації в об’єднаній територіальній громаді 
102. Сучасні тенденції управління комунальної власності в Україні 
103. Оптимізація проведення тендерних закупівель в умовах децентралізації 
104. Бюджетна децентралізація: стан та перспективи 
105. Об’єднана територіальна громада як суб’єкт децентралізації влади 
106. Фінансова децентралізація: запровадження практики програмно-

цільового бюджетування (на прикладі                       області) 
107. Проблеми та перспективи розвитку об’єднаних територіальних громад 

на півночі Одеської області 
108. Економічний розвиток територіальної громади в умовах 

децентралізації 
109. Розвиток соціальної інфраструктури на селі – пріоритет діяльності 

органів місцевого самоврядування 
110. Державне управління господарством України (за видами господарств) 
111. Оцінка стану соціально-економічного розвитку на прикладі              

області 
112. Фінансове забезпечення діяльності бюджетної установи 
113. Державний  фінансовий контроль на регіональному рівні: шляхи 

покращення фінансового контролю за ефективним використанням бюджетних 
коштів 

114. Удосконалення механізмів поповнення доходів місцевого бюджету (на 
прикладі                 ) 

115. Удосконалення державного регулювання  видаткової частини бюджету 
району (на прикладі                            району) 

116. Удосконалення механізмів державного фінансового контролю (на 
прикладі Південного офісу Держаудитслужби) 

117. Удосконалення механізмів державного регулювання розвитком 
сільського господарства в галузі тваринництва 

118. Удосконалення внутрішнього аудиту в місцевих державних 
адміністраціях 

119. Удосконалення механізмів державного фінансового контролю 
120. Удосконалення механізму формування місцевого бюджету, як  

фінансової  основи   міста   (на прикладі       Одеської області) 
121. Державний фінансовий контроль в Україні та напрямки його 

вдосконалення 
122. Удосконалення механізмів розвитку туристичної галузі (на прикладі 

міста Одеси) 
123. Механізм публічного управління розвитком регіональної туристичної 

дестинації 
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124. Удосконалення механізму казначейського обслуговування бюджетів 
125. Удосконалення механізмів розвитку підприємницької діяльності (м. 

Одеса) 
126. Бюджетний контроль ефективності використання бюджетних коштів 
127. Удосконалення механізмів державного регулювання розвитком  

сільського господарства в галузі рослинництва 
128. Державне управління у галузі енергетики України 
129. Удосконалення механізмів розвитку сфери соціального захисту (на 

прикладі міста Одеса) 
130. Інвестиційна політика регіонального розвитку 
131. Інвестиційні стратегії розвитку національної економіки та механізми їх 

реалізації 
132. Використання технологій електронного урядування в процесі  надання 

адміністративних послуг 
133. Механізми електронної демократії на регіональному та місцевому 

рівнях 
134. Механізми реалізації надання електронних послуг 
135. Соціальний розвиток сільських громад у контексті децентралізації 
136. Інвестиційна діяльність у контексті сталого розвитку сільських 

територій 
137. Соціальна політика держави у контексті європейської інтеграції 

України 
138. Державна політика у сфері ціноутворення 
139. Удосконалення системи соціального захисту населення 
140. Розвиток людських ресурсів та державна кадрова політика: механізми 

удосконалення 
141. Роль місцевої  влади у вирішенні соціально-економічних проблем 

громад у контексті децентралізації 
142. Сталий розвиток сільських територій: державно- управлінський аспект 
143. Державна політика соціального захисту населення: напрямки 

вдосконалення 
144. Роль публічного управління та адміністрування в розвитку соціального 

захисту населення: зарубіжний досвід для України 
145. Державне регулювання  туристично-рекреаційної галузі (на прикладі 

Одеської області) 
146. Державна підтримка малого бізнесу: шляхи вдосконалення на прикладі 

України та Німеччини (Греції, Чехії, тощо) 
147. Шляхи підвищення трудового потенціалу державних службовців 
148. Розробка та впровадження стратегій маркетингу територій 
149. Управління земельними ресурсами об’єднаних громад 
150. Механізми підвищення конкурентоспроможності регіонального 

розвитку: на прикладі 
 

10. Загальні критерії оцінювання кваліфікаційної роботи магістра 
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Критеріями оцінювання кваліфікаційної роботи магістра є: 
– чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і 

теми роботи в цілому; 
– науковість стилю викладання; 
– відсутність орфографічних і синтаксичних помилок; 
– правильне оформлення роботи відповідно до стандартів. 

 Кваліфікаційна робота магістра, в якій розкрито тему, прореферовано 
необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та 
статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без 
необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути 
оцінена вище ніж «задовільно». 

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних 
джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані 
підприємства/ організації, на базі якого досліджувалася тема, проведено 
комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але 
вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре». 

Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, 
використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель 
проблеми, проведено комплексні наукові дослідження, розрахунки і на їх основі 
– аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового 
дослідження опубліковано у наукових виданнях та матеріалах наукових 
конференцій, може бути оцінена на «відмінно». 

Результати захисту кваліфікаційної роботи магістра оцінюються з 
використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою 
«А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»); національної системи («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»); власної системи ЗВО (наприклад, за 100-
баловою шкалою); комплексної системи оцінювання. 

За результатами публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра на 
закритому засіданні ЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки 
захисту і роботи (враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, 
зміст доповіді, відповіді на запитання). 

 
11. Перелік документів, які подаються у ЕК 

 
Перед початком засідань деканат подає у ЕК такі документи: 
1) наказ (витяг з наказу) ОНПУ про затвердження складу ЕК ; 
2) розклад роботи комісії; 
3) наказ про затвердження списків, допущених до захисту 

кваліфікаційних робіт магістра; 
4) документ, який засвідчує виконання студентом усіх вимог навчального 

плану, одержані ним оцінки тощо. 
Перед захистом кваліфікаційної роботи магістра секретар ЕК повинен 

отримати ВІД СТУДЕНТА такі матеріали та документи: 
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1) паспорт студента, залікова книжка; 
2) виконану кваліфікаційну роботу магістра з усіма необхідними 

підписами на титульному листі (Додаток Б), завданні (Додаток В); 
3) подання голові ЕК та письмовий відзив керівника (Додаток О); 
4) письмову рецензію на кваліфікаційну роботу магістра (Додаток К). 
Перевірка наявності всього необхідного здійснюється за допомогою 

певної форми (Додаток Ж). 
В ЕК можуть поступати додаткові матеріали, які характеризують наукову 

і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи магістра: 
– публікації з теми роботи; 
– документи, що вказують на практичне застосування; 
– макети, зразки матеріалів, виробів, отримані магістром в процесі 

виконання роботи. 
 

12. Використана література 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 

1341 // Офіційний вісник України від 06.01.2012. – 2012. – № 101. –    С. 15. 
2. Методичні вказівки щодо оформлення індивідуальних завдань, що 

передбачені навчальним планом та робочими програмами дисциплін для 
студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) 
денної форми навчання спеціальностей 7.050106 та 8.050106 / Укл.: Г.Б. 
Свінарьова, Філиппова С.В. - Одеса, 2007. - 15 с. 
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Додаток А 
Приклад оформлення заяви для затвердження теми кваліфікаційної 

роботи  
 

Зав. кафедри адміністративного менеджменту  
та проблем ринку  

Балану О.С. 
студента магістратури за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» 
 

--------------------------------------------------- 
(прізвище, ім’я та по батькові повністю) 

 
--------------------------------------------------- 

(номер телефона) 
 

--------------------------------------------------- 
(електронна адреса) 

 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу Вас затвердити тему моєї кваліфікаційної роботи магістра 
«___________________________________________________________________
__________________________________________________________________». 

Науковим керівником прошу призначити 
_________________________________________________________________ 

(вказати посаду, науковий ступінь та звання, прізвище, ім’я та по батькові повністю). 
 
_______        ____________ 
(дата)         (підпис студента) 

 
Погоджено: 
_____________     _____________________________________________________ 
        (підпис)            (науковий ступінь, звання, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника) 

_______     
   (дата) 
Тема кваліфікаційної роботи магістра здобувача вищої освіти 
_______________________________________________ затверджена на засіданні 
кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку 
______________ 201_ року (протокол №       ) 
 
_____________     _____________________________________________________ 

        (підпис)            (науковий ступінь, звання, прізвище, ім’я та по батькові завідувача кафедри) 
_______     
   (дата) 
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Додаток Б 
Приклад оформлення титульного аркуша кваліфікаційної роботи 

магістра  
Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Навчально – науковий інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій   

Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку 

 

 

 

Василько Василь Васильович, 

студент групи ОЛ-131 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА 

 

Формування системи моніторингу фінансового стану  

підприємства на прикладі ООО «Рибпром» 

 

Спеціальність: 

281 Публічне управління та адміністрування 

 

Спеціалізація, освітня програма: 

Публічне управління та адміністрування 

 

 

Керівник: 

Іванов Іван Іванович, 

к.е.н., доцент 

 

 
Одеса – 2018 
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Додаток В 
Приклад  оформлення завдання на кваліфікаційну роботу 

Одеський національний політехнічний університет 
Навчально – науковий інститут бізнесу, економіки та інформаційних 

технологій 
Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень:  «магістр» 
Напрям підготовки 281 «Публічне управління та адміністрування» 

(шифр і назва) 

 
                                                                                             
 ЗАТВЕРДЖУЮ 
 Завідувач кафедри  
                                                                                               адміністративного менеджменту 
 та проблем ринку 
               ___________      О.С. Балан  
              «____» __________  201  року 
 

ЗАВДАННЯ 
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ  

 
          

         (прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи: «ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ 
РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ»           
керівник роботи             

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
затверджена наказом вищого навчального закладу №         від «    »            201  р.  
2. Зміст роботи. Вступ. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ (Теоретичні аспекти інновацій на сучасному етапі соціально-
економічного розвитку. Науково-методичні підходи до формування системи управління інноваційним 
розвитком підприємства на регіональному рівні. Концептуальні засади формування та оцінювання системи 
управління інноваційним розвитком регіону). РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА 
ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(Економіко-інноваційна характеристика функціонування підприємств Одеської області. Організаційно-
функціональні аспекти оцінювання системи управління інноваційним розвитком в регіоні. Економічна 
ефективність інновацій та управління інноваційним розвитком регіону). РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ 
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТОК РЕГІОНУ (Впровадження 
інструментарію інноваційного розвитку в Одеському регіоні. Концептуальні засади активізації інноваційного 
розвитку підприємств Одеського регіону. Контролінг як складова щодо удосконалення системи управління 
інноваційним розвитком регіону). 
3. Перелік ілюстраційного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): 
1. Групування районів Одеського регіону за рівнем економіко-інноваційного розвитку 
2. Ключові параметри системи управління інноваційним розвитком регіону для оцінювання її 
ефективності 
3. Основні результати кореляційно-регресійного аналізу впливу факторів на інноваційний 
розвиток Одеського регіону з 01.01.2015 по 01.01.2017 рр. 
4. Динаміка кількості інноваційно активних підприємства в Одеському регіоні 
5. Динаміка обсягу витрат за напрямями інноваційної діяльності в Одеському регіоні 
6. Динаміка обсягу реалізованої інноваційної продукції в Одеському регіоні 



 

45 
 

4. Консультанти розділів (підрозділів) роботи 

Розділ (підрозділ) Прізвище, ініціали та посада  
консультанта 

Підпис, дата 
завдання  

видав 
завдання 
прийняв 

Економіко – 
математичне 
моделювання 

Юхименко Б.І., к.е.н.,професор, завідувач 
кафедри прикладної математики та 

інформаційних  технологій 

 
 

 

 
7. Дата видачі завдання  «   »                        201   р. 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Назва етапів кваліфікаційної роботи магістра Термін виконання 

етапів роботи 
Примітка 

1.  Пошук об'єкту дослідження, обґрунтування теми 
кваліфікаційної роботи магістра та погодження її з 
керівником 

вересень 201   р.  

2.  Складання бібліографії та вивчення літературних 
джерел  

жовтень 201   р  

3.  Виконання першого розділу кваліфікаційної роботи 
магістра 

жовтень 201   р  

4.  Виконання другого розділу кваліфікаційної роботи 
магістра 

жовтень – листопад 
201   р 

 

5.  Виконання третього розділу кваліфікаційної роботи 
магістра 

листопад 201   р  

6.  Узагальнення результатів досліджень та написання 
висновків та пропозиції  

листопад 201   р  

7.  Укладання списку використаних джерел  листопад 201   р  
8.  Упорядкування додатків до роботи  листопад 201   р  
9.  Підготовка доповіді та ілюстративого матеріалу 

(презентація) 
листопад – грудень 
201   р 

 

10.  Оформлення роботи та одержання відгуку керівника грудень 201   р  
11.  Одержання зовнішньої рецензії грудень 201   р  
12.  Нормоконтроль та попередній захист 

кваліфікаційної роботи магістра 
грудень 201   р  

13.  Захист кваліфікаційної роботи магістра перед 
екзаменаційною комісією 

грудень 201   р  

 
                                     Здобувач вищої освіти       _____________     _________________  
                                                                            ( підпис )                               (прізвище та ініціали) 

                                   Керівник роботи    _____________         
                                                                             ( підпис )                              (прізвище та ініціали)  
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Додаток Г  
 

Приклад  оформлення анотації до кваліфікаційної роботи 
 

АНОТАЦІЯ 
 

УРБАНОВСЬКА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА 
«ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ » 

 
В кваліфікаційній роботі магістра здійснено поглиблений теоретичний та методологічний огляд 
основних аспектів інновацій та їх роль в соціально-економічному розвитку, розглянуто основні 
науково-методичні підходи до формування системи управління інноваційним розвитком 
підприємства на регіональному рівні, визначено основні концептуальні засади до формування та 
оцінювання системи управління інноваційним розвитком підприємства  на регіональному рівні, 
визначено основні та пріоритетні організаційно-функціональні аспекти інноваційної діяльності 
підприємств на регіональному рівні, досліджено та визначено основний комплекс показників, які 
характеризують ефективність системи управління інноваційним розвитком підприємства, розроблено 
основні підходи до удосконалення системи управління інноваційним розвитком підприємств на 
регіональному рівні на засадах економіко-математичного моделювання. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: СИСТЕМА, ПІДПРИЄМСТВО, ПРОЦЕС, РОЗВИТОК, ОРГАНІЗАЦІЯ, 
ЕФЕКТИВНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК, РЕГІОН, ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІНИЙ РОЗВИТОК, 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. 
Кваліфікаційна робота магістра складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, розміщених на 
139 сторінках, містить 44 рисунків, 11 таблиць, 95 джерел використаної літератури. 
 
 

 
 

SUMMARY 
 

URBANOVSKA OLGA SERGIYEVNA 
"FORMATION OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT IN INNOVATIVE DEVELOPMENT 

OF THE REGION" 
 

In the qualifying work of the Master the profound theoretical and methodological review of the 
main aspects of innovations and their role in socio-economic development is carried out, the main 
scientific and methodical approaches to the formation of the system of management of innovative 
development of the enterprise at the regional level are considered, the main conceptual foundations 
for the formation and evaluation of the management system of innovation the development of the 
poetterstva is determined the main and priority organizational and functional aspects of innovation 
activity of enterprises at the regional level, the main set of indicators characterizing the efficiency of 
the management system for innovation development of the enterprise is investigated and 
determined, the main approaches to improving the management system of innovative development 
of enterprises at the regional level are developed on the basis of economic and mathematical 
modeling. 
KEY WORDS: SYSTEM, ENTERPRISE, PROCESS, DEVELOPMENT, ORGANIZATION, 
EFFICIENCY, MANAGEMENT, DEVELOPMENT, REGION, INNOVATION, INNOVATIVE 
DEVELOPMENT, SYSTEM OF MANAGEMENT BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 
ENTERPRISE 
The degree project consists of an introduction, four chapters, conclusion, placed on 139 pages, 
contains 44 figures, 11 tables, 95 sources of literature 
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Додаток Д 

 
Приклад  оформлення змісту кваліфікаційної роботи 

 
ЗМІСТ 

 
ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 
АНОТАЦІЯ 
ВСТУП 

2 
3 
4 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 
СТАТИСТИКИ 9 

1.1. Сутність та основні складові системи адміністративного 
менеджменту 9 

1.2. Передумови розбудови системи адміністративного  
менеджменту в органах державної статистики 16 

1.3. Нормативно-правове забезпечення системи адміністративного 
менеджменту в органах державної статистики 

Висновки до 1 розділу 23 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ НА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ  33 

2.1. Характеристика органів державної статистики на державному та 
регіональному рівні 33 

2.2. Структурно-функціональний аналіз регіональних органів 
державної статистики на прикладі Головного управління статистики у 
Одеській області 41 

2.3. Аналіз послуг, що надаються органами статистики на 
регіональному рівні 51 

Висновки до 2 розділу 
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 
СТАТИСТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 62 

3.1. Методичні положення по розробці адміністративного процесу 
надання послуг органами державної статистики  62 

3.2. Удосконалення процесу вивчення потреб користувачів 
статистичної інформації на основі ISO 9001:2001 71 

3.3. Мінімізація витрат на поширення статистичної інформації 80 
Висновки до 3 розділу 
ВИСНОВКИ 88 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90 
ДОДАТКИ 99 
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Додаток Ж 
 

Приклад оформлення списку використаних джерел 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої 
влади : монографія / [Чемерис А.О., Лесечко М.Д., Ліпенцев А.В. та ін.]; за заг. 
ред. Чемериса А.О. – Львів : Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 152 с. 

2. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на 
середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // 
Економіка України. – 2009. – № 11. – С. 4 – 14. 

3. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : 
учебное пособие. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 260 с. 

4.  Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 // Відомості 
Верховної Ради України. – 2010. – № 50. – С. 1778. 

5. Конституція України. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради 
України, 1996. – 142 с. 

6. Курган Н. В. Комплексне оцінювання інноваційних можливостей 
виробничого підприємства / Н. В. Курган // Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції «Економіка та ефективна організація фінансових і 
виробничих процесів» (Київ, 14-15 жовтня 2011 р.). – К. : Аналітичний центр 
«Нова економіка». 2011. – С. 73–77.  

7. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України № 
2411-VI вiд 01.07.2010 // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 160. – С. 9. 

8. Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна 
методологія : монографія / В.І. Чужиков. – К. : КНЕУ, 2008. – 272 с. 

9.  Darnton G. Business Process Analysis / G. Darnton, M. Darnton. – 
London : Tompson Business Press, 1997. – 311 р. 

10.  Баранова Л. Методи дослідження структурної перебудови 
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доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/2010_12/2_Baran.pdf 
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Додаток К 
Рекомендована структура зовнішньої рецензії на кваліфікаційну 

роботу 
 

РЕЦЕНЗІЯ 
на кваліфікаційну роботу магістра 

студента Одеського національного політехнічного університету ІБЕІТ спеціальності 281 
“Публічне управління та адміністрування”         , 

                                                                    (прізвище, ім’я,  по батькові) 
на тему: “             ” 
виконану на матеріалах                                              , 

                                           (назва організації, підприємства, установи, регіону) 
1. Актуальність теми роботи пов’язана з тим, що       
              
Вирішення проблеми обумовлює необхідність подальшого удосконалення    
              
2. Теоретична значимість роботи полягає у тому, що у кваліфікаційній  кваліфікаційній  
роботі на високому рівні розглянуто         
                
   , проаналізовано стан         
    та розроблено напрями щодо їх удосконалення                                       .                                                                                                                            
.3. Практична цінність висновків і рекомендацій роботи визначається тим, що основні 
теоретичні положення і висновки дослідження доведені до рівня конкретних пропозицій і 
мають форму, придатну для використання у практиці       
                                        . 
Заслуговує на увагу запропонована у роботі           
                                  ,  
а також  запропоновані шляхи удосконалення        
             . 
4. Наявність недоліків Зміст магістерської кваліфікаційної роботі було б доцільно 
доповнити            
             
   . 
5. Оцінка кваліфікаційної роботи магістра за 100-бальною та національною шкалами і 
шкалою ECTS (наприклад, 90/відмінно/А) відповідно до рейтингової системи оцінювання 
_______________________________________________________________________________ 
6. Загальна оцінка кваліфікаційної роботи та висновок рецензента про можливість 
допуску роботи до захисту перед ЕК В цілому, магістерська кваліфікаційна робота відповідає 
вимогам до кваліфікаційних робіт магістра, а її автор       
   – заслуговує на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за 
спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”. 
 

Рецензент, 
вказати науковий ступінь, вчене звання,  
посада, назва організації                                          __________________             ____________________ 

                                                                               (підпис)………….. (ініціали, прізвище) 
 
М.П.     

"____" _____________________201   р. 
 
З рецензією ознайомлений                   _________                _______________________________ 
                            (підпис)                           (прізвище, ім’я, по батькові) 
«___» _______201    р. 
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РЕЦЕНЗІЯ 
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА 

 
Студент (ка) Тема кваліфікаційної роботи магістра 

  
 

 
 

ВІДПОВІДНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 
ВИМОГАМ ЗАВДАННЯ 

Критерії оцінки за вимогами завдання Результати 
рецензування 

1. Відповідність зміста роботи завданню та темі (так, ні)  
2. Актуальність теми роботи (висока, середня, низька)  
3. Застосування методів аналізу й розрахунків, їх глибина і 
відповідність сучасному рівню економічної науки  
(висока, середня, низька) 

 

4. Оцінка оригінальності рішень, прийнятих у роботі 
(висока, середня, низька) 

 

5. Наукова цінність роботи (висока, середня, низька)  
6. Практична цінність роботи (висока, середня, низька)  
7. Доцільність пропонованих заходів, рекомендації (так, ні)  
8. Якість оформлення ілюстраційного матеріалу (висока, 
середня, низька) 

 

9. Загальний висновок про рівень підготовки магістра до 
самостійної роботи як фахівця (відмінно, добре, задовільно, 
незадовільно) 

 

10. Недоліки роботи:  
їх зміст  
 
 
 

 

11. Характер недоліків (принциповий, не принциповий)  
12. Рекомендована оцінка кваліфікаційної роботи магістра 
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно) 

 

 
Взагалі робота відповідає вимогам кваліфікаційних робіт, а студент 

(ка) ____________________ заслуговує присвоєння кваліфікації «Магістр з 
публічного управління та адміністрування» 

 
 
 

   
 

(Науковий ступень, вчене звання)  (підпис)        ПІБ 
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Додаток Л 
Приклад оформлення титульного аркуша ілюстративного матеріалу 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 
 
 
 

Ілюстративний матеріал 
до кваліфікаційної роботи магістра на тему: 

«___________________________________________________________________
_________________________________________________________________» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керівник: 
 
 
 
 
Студент (ка) 2 року навчання,  
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

 
 
 
 
 
 
 

Одеса, 201   
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Додаток М 
Приклад оформлення довідки про впровадження результатів науково-

практичного дослідження 
 

 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 
65039, м. Одеса, вул. Броненосця «Потьомкін», 1-а, тел/факс 8(057)714-96-34 

 
«    »             201   р. №     

 
Довідка 

про впровадження результатів науково-практичного дослідження 
на тему: 

«___________________________________________________________________
_________________________________________________________________  »  

 
Видана ____________ в тому, що науково-практичні результати 

досліджень діяльності служби зайнятості, отримані в роботі, рекомендовано до 
впровадження в практику діяльності обласної служби зайнятості, а саме: 

методика оцінювання результативності надання послуг населенню 
службою зайнятості; 

модель профорієнтації на професії, що користуються попитом на ринку 
праці; 

рекомендації щодо вдосконалення заходів сприяння зайнятості молоді. 
Науково-практичні розробки мають цінність для підвищення якості 

діяльності базових центрів зайнятості України в сфері надання послуг 
населенню. 

Довідка видана без фінансових зобов’язань. 
 
 
Директор                                                                      В. А. Дмитров  
 
М.П. 
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Зразок замовлення на виконання теми кваліфікаційної роботи магістра 
 
 
 
 
 
 

Директору ІБЕІ ОНПУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З А М О В Л Е Н Н Я 
 
 

Керівництво Одеської обласної державної адміністрації просить закріпити 
за здобувачем вищої освіти «Магістр» 281 «Публічне управління та 
адміністрування» _______________________________________ наступну тему 
кваліфікаційної  роботи магістра : 
«___________________________________________________________________
____________________________________________________________».  

Одеська обласна державна адміністрація забезпечить здобувача вищої 
освіти необхідною інформацією щодо діяльності організації в межах теми 
дослідження. __________ 
 
 
 
 
 
 
Голова Одеської 
 обласної державної 
 адміністрації                            __________    ПІП 
 
 
 
М.П. 
 
 

 

________________20      року 
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Додаток Н 
Приклад публікації 

 
Публікація на тему: 

«Розвиток системи методів професійного підбору кадрів для державної 
служби» 

 
 

УДК 351.84          Іваненко І.О. 
 

Розвиток системи методів професійного підбору кадрів для державної 
служби 

 

Проаналізовано існуючу система методів професійного підбору кадрів 
для державної служби, визначено та обґрунтовано напрями і заходи з її 
розвитку. 

The existent system of methods for professional cadres selection in 
governmental service was analyzed, directions and specific measures of its 
development were appointed and grounded. 

 

Успішність функціонування органів державної влади та підвищення 
ефективності їх діяльності з надання управлінських послуг суттєвою мірою 
зумовлюються професійним рівнем державних службовців. Кадрова політика 
кожної організації чи установи повинна базуватися на результатах 
систематичного аналізу внутрішніх і зовнішніх умов діяльності; точному 
відображенні загальної концепції їх розвитку; урахуванні зростаючих вимог до 
державних службовців. Важливими елементами кадрової політики є визначення 
базових вимог до працівників з огляду на сферу їх діяльності та посадовий 
рівень; початкова оцінка претендентів на посади державних службовців; 
розстановка кадрів по робочих місцях, насамперед, відповідно до професійних, 
кваліфікаційних, індивідуально-психологічних і особистісних характеристик. 

Існуюча система методів професійного підбору кадрів для державної 
служби (вивчення документів, іспит, співбесіда, тощо) спрямована, головним 
чином, на визначення наявності у претендентів на посади державних 
службовців загальноосвітніх та необхідних фахових знань [1 – 3]. На думку 
автора, такий підхід до оцінки професійної придатності кандидатів на посади 
державних службовців недостатньо сприяє визначенню та оцінці умінь та 
навичок претендента щодо застосування знань при розв’язанні  практичних 
завдань, детальному і цілеспрямованому вивченню можливостей претендентів 
виконувати окремі види робіт. З огляду на зазначене, актуальним є подальший 
розвиток системи методів професійного підбору кадрів.  

Метою даної статті є визначення і обґрунтування напрямів і конкретних 
заходів з розвитку системи методів підбору кадрів для державної служби. 

На наш погляд, цей розвиток необхідно здійснювати в двох напрямках: 
1) розвиток методів визначення у претендентів професійних знань та умінь, 
необхідних для виконання діяльності в органах державної влади; 
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2) упровадження методів оцінки наявності та рівня розвитку якостей, 
необхідних для здійснення посадових обов’язків.  

Щодо реалізації заходів першого напряму, слід зазначити, що для  більш 
об’єктивної і всебічної оцінки професійного рівня претендентів на посади 
державних службовців, поряд із зазначеними традиційними методами, можуть 
бути застосовані інтерактивні методи, зокрема, ділові ігри. Вони дають 
можливість оцінити уміння та навички випробуваного при розв’язанні 
конкретних завдань, його дії в колективній чи індивідуальній підготовці 
рішень; особливості аналізу та вибору варіантів розв’язання проблеми. Для 
розв’язання зазначених завдань можуть застосовуватися такі види ділових ігор: 
рольові ігри, в тому числі психодрама і соціодрама; групо-динамічні вправи; 
планові ігри; групові дискусії; метод аналізу конкретної ситуації (кейсу) [4]. 

Основним чинником необхідності реалізації заходів другого напрямку 
розвитку системи методів підбору кадрів на посади державних службовців є 
особливості їх діяльності. Важливе місце серед них займають поширені 
контакти з різними людьми (колегами, працівниками інших підрозділів 
установи чи організації, представниками сторонніх організацій, керівниками 
різних рівнів, громадянами). Визначення наявності у претендентів і оцінювання 
рівня прояву у них комунікативних якостей можливе із застосуванням методів 
психологічної діагностики [5]. 

Одним із найпоширеніших методів, що доцільно використовувати для 
оцінки особистісних якостей та здібностей претендентів на посади державних 
службовців є тестування [4; 5]. Тести дають можливість виявити певні якості 
особистості та оцінити інтенсивність їх прояву; одержати якісні та кількісні 
оцінки характеристик, що вимірюються.  

Оцінити індивідуальний потенціал претендентів, їх здібності 
аргументовано відстоювати свою точку зору, переконувати інших в її 
правильності, уміння взаємодіяти з іншими членами групи при виробленні 
колективного рішення можна за допомогою метода групових дискусій. 

Отже, з огляду на наведені особливості чинної системи підбору кадрів 
для державної служби можна зробити висновок про необхідність її подальшого 
розвитку через удосконалення методів визначення професійної придатності 
претендентів на посади в органах державної влади та упровадження методів 
оцінки їх особистісних якостей. В подальших дослідженнях варто зосередити 
увагу на доборі методів психодіагностики з визначення професійно важливих 
особистісних якостей претендентів на посади державних службовців. 

 
Список використаних джерел 

1. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад державних службовців : Постанова Кабінету Міністрів 
України від 25.02.2002 р. №169 // Урядовий кур’єр. – 2002. – №63. – С. 8. 

2. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: 
монографія / за заг. ред. проф. О. Ю. Оболенського – Хмельницький: Поділля, 
1999. – 570 с. 
 



 

56 
 

Додаток О 
 
 

ПОДАННЯ 
ГОЛОВІ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ЩОДО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
 

Направляється  
 
до захисту кваліфікаційної роботи  «магістра» 
 
за напрямом підготовки   
Тема роботи: 

  
 

Висновок керівника кваліфікаційної роботи 
 

Здобувач вищої освіти ______________________, під час виконання кваліфікаційної роботи магістра 
зарекомендував себе зрілим фахівцем, що має достатні теоретичні знання та вміння застосовувати їх в практичній 
роботі, продемонстрував вміння працювати з літературними джерелами, обґрунтовувати власні висновки та 
пропозиції. Кваліфікаційна робота виконувалась у відповідності з затвердженим завданням та згідно графіку. 
Робота виконана на підставі фактичних даних, має логічну послідовність структури. В роботі застосовано методи 
узагальнення, аналізу та синтезу, порівняння, економічного аналізу. Рекомендована оцінка «___________». 
 

Керівник роботи ПІБ 
  

 (підпис)   (число) (місяць) (рік)  

 

Висновок кафедри про кваліфікаційну роботу 
 
Робота розглянута на засіданні кафедри  протокол №____ від _______________р. 
 
Здобувач ________________________________ 
 
допускається до захисту роботи в кваліфікаційній  екзаменаційній комісії. 
 
Завідувач кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку 
 
 Балан О.С. 
  «  »    р.  

 (підпис)           

Директор Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та інформаційних 
технологій 
 
 Філиппова С.В.    
  «  »    р.  

 (підпис)           
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ПРИКЛАД ВСТУПУ 

ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Держава покликана гарантувати молоді соціальну 

безпеку, що здійснюється через механізми молодіжної політики, де одна з 

головних ролей відводиться суб’єктам місцевого самоврядування, які 

безпосередньо взаємодіють з молодими людьми. 

Попри наявність значного досвіду у формуванні та реалізації молодіжної 

політики досягнення переконливо свідчать про її недосконалість. Так, кожен 

п’ятий молодий українець прагне працювати за межами країни, рівнем власного 

матеріального становища повністю задоволений кожен сотий, а лише кожен 

десятий бере участь у заходах, організованих у його населеному пункті, кожен 

другий необізнаний у питаннях децентралізації та інших реформ, що 

проводяться в країні, а отже, і не бере активної участі у суспільному та 

політичному житті. Все це яскраво демонструє низьку ефективність 

реалізованої молодіжної політики та загострює питання доцільності 

проведення певних заходів, спонукає до пошуку шляхів координації зусиль 

молоді. 

Процеси об’єднання територіальних громад та децентралізація поступово 

призводять до збільшення повноважень суб’єктів місцевого самоврядування 

щодо реалізації молодіжної політики, однак ці повноваження не завжди 

підкріплені необхідною ресурсною спроможністю. 

Різні теоретичні аспекти проблемних питань реалізації молодіжної 

політики та публічного управління розглядали фахівці в галузі науки 

державного управління:  О. Амосов,  А. Баранова,  А. Васильєв,  М. Головатий, 

М. Канавець, Г. Коваль,  Л.  Кривачук,  О. Кулик,  О. Кулініч,  Ю. Куц,  О. 

Лиска,  Н. Метьолкіна,  В.  Омельчук,  К. Плоский,  Р. Сторожук,  Т. Тарасенко, 

В. Шарий, О. Штанська та ін. Ці дослідження є значним внеском у теорію, 

методологію та практику реалізації молодіжної політики. 
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Разом з тим, незважаючи на ґрунтовну розробленість зазначеної 

проблематики, окремі аспекти стосовно організації діяльності суб’єктів 

місцевого самоврядування щодо реалізації молодіжної політики, розвитку 

молодіжного середовища на місцевому рівні залишаються невирішеними. 

Потребують подальшого обґрунтування питання визначення критеріїв 

ефективності реалізації цільових молодіжних програм, удосконалення 

діяльності суб’єктів місцевого самоврядування щодо організаційного 

забезпечення розробки та реалізації молодіжної політики (далі за текстом МП) 

в Україні, що й обумовило вибір теми магістерського дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи магістра є 

теоретико- методичне обґрунтування шляхів удосконалення організації 

діяльності суб’єктів місцевого самоврядування щодо реалізації молодіжної 

політики та розробка рекомендацій їх практичного впровадження на місцевому 

рівні в Одеській області. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі дослідницькі завдання: 

1. проаналізувати стан наукової розробки, нормативно-правову базу та 

інституціональне забезпечення реалізації молодіжної політики в Україні; 

2. узагальнити зарубіжний досвід запровадження молодіжної політики та 

запропонувати шляхи його адаптації в діяльності суб’єктів місцевого 

самоврядування Одеської області; 

3. виокремити та дослідити особливості реалізації молодіжної політики в 

Одеській області та механізми її формування; 

4. розкрити особливості розробки та реалізації суб’єктами місцевого 

самоврядування молодіжних цільових програм, визначити роль координаційної 

взаємодії в їх розробці та реалізації; 

5. обґрунтувати шляхи вдосконалення організації діяльності суб’єктів 

місцевого самоврядування щодо реалізації молодіжної політики. 

Об’єкт дослідження – державна молодіжна політика. 

Предметом дослідження є організація діяльності суб’єктів місцевого 

самоврядування щодо реалізації молодіжної політики в Одеській області. 
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Методи дослідження. У роботі використано систему загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження. Зокрема за допомогою аналітичного методу 

здійснено відбір наукової інформації за темою; структурно-функціонального 

аналізу визначено сучасний стан формування та реалізації молодіжної політики 

за кордоном і в Одеській області. Метод порівняльного аналізу 

використовувався при дослідженні нормативно- правового та інституційного 

забезпечення публічного управління у сфері молодіжної політики, що регулює 

діяльність суб’єктів місцевого самоврядування. Для визначення ефективності 

використовувався такий інструмент як «запит на публічну інформацію», 

анкетування, експертне опитування та моніторинг офіційних сайтів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

кваліфікаційна робота магістра є науковим обґрунтуванням теоретичних та 

практичних питань організації діяльності суб’єктів місцевого самоврядування 

щодо реалізації молодіжної політики Одеської області в умовах децентралізації. 

Інформаційними джерелами дослідження стали: чинні кодекси і закони 

України, підзаконні нормативні акти Кабінету Міністрів України; статистичні 

дані Держстату України та Одеської області; нормативно-довідкові матеріали; 

матеріали періодичної преси; результати, отримані автором у ході 

дослідницьких робіт та даних анкет. 

Теоретичною та методологічною основою магістерського дослідження є 

нормативно-правова база щодо публічної молодіжної політики в Україні. 

Дослідження проведено на основі критичного аналізу спеціальної літератури, 

вивчення й узагальнення практики реалізації молодіжної політики та діяльності 

органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем молоді в Одеській 

області. 

При проведені дослідження також враховано значну джерельну базу 

законодавчих та нормативно-правових актів України, розпорядчих документів 

органів місцевого самоврядування, електронних джерел. Чимале значення мав 

особистий практичний досвід магістранта у сфері реалізації національної 

молодіжної політики органами місцевого самоврядування. 
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Практичне значення одержаних результатів Основні результати та 

висновки дослідження мають теоретичне й практичне спрямування і можуть 

бути використані в удосконаленні діяльності суб’єктів місцевого 

самоврядування щодо реалізації молодіжної політики. Матеріали та результати 

дисертаційного дослідження використані у діяльності: Таїровської селищної 

ради Овідіопольського району (довідка № 657 від 15.11.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дослідження є самостійною науковою 

роботою, яка містить одержані особисто здобувачем наукові результати, 

узагальнення, наукові положення, схеми, розрахунки і практичні розробки та в 

якій вирішується конкретне теоретико-прикладне завдання щодо 

удосконалення засобів посилення впливу суб’єктів місцевого самоврядування 

на розвиток молодіжної політики в Одеській області при її реалізації на 

місцевому та регіональному рівнях. 

Апробація результатів магістерської роботи та публікації. Основні 

положення та одержані результати наукової роботи доповідались, 

обговорювались і отримали позитивну оцінку на Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти 

розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах 

трансформації публічного управління (Одеса, ОНПУ, 7 листопада 2018 р.). За 

результатами дослідження опубліковано наукову працю в матеріалах 

конференції: «Сутність та функції молодіжної політики».  

Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст роботи 

викладено на 120 сторінках друкованого тексту. Кваліфікаційна робота магістра 

містить 7 рисунків, 5 таблиць та 5 додатків. Список використаних джерел 

налічує 94 найменування, а також відомості, що підтверджують участь автора у 

наукових розробках та їх впровадження. 

 
 
 
 



 

61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Форма для перевірки наявності необхідних матеріалів і  
документів перед захистом кваліфікаційної роботи магістра 
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Форма протоколу попереднього захисту кваліфікаційної роботи магістра 
 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  КОМІСІЇ  З  ПОПЕРЕДНЬОГО  ЗАХИСТУ  ВІД  __________ 201  р. 
Група   

ПІБ керівника 
 

ПІБ студента  
Тема КР магістра за 
наказом 

 
 

1. Результати  попереднього захисту кваліфікаційної роботи магістра 
 

Параметри оцінки 
Виконано (да, ні, частково) 

1-й розгляд 2-й розгляд 

1. ПЕРЕДУМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАХИСТУ КРМ   
- відповідність теми роботи наказу   
- наявність підписів керівника КРМ та його відгуку   
- наявність підпису консультанту КРМ   
- наявність оформленого завдання на КРМ   
- наявність оформленої анотації (укр., та англійська (або німецька) мови)   
- обсяг пояснювальної записки від 120 до 150 стор.   
- кількість слайдів (10-12)   
- використані літературні джерел (не менше 50 найменувань). З них не менше 
50% наукові 

  

2. ВИМОГИ ДО ВСТУПУ    
- обґрунтування актуальності теми;   
- мета та завдання роботи;   
- об’єкт та предмет дослідження;   
- методи дослідження;   
- елементи наукової новизни;   
- практична значущість (результати самостійно проведених досліджень, що 
можуть бути впроваджені в діяльність підприємств, установ, організацій) 

  

- апробація результатів роботи (статті та тези доповідей за темою КРМ)   
- обсяг, як правило, не повинен перевищувати 3-4 стор.   
3. ВИМОГИ ДО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО РОЗДІЛУ   
- відповідність темі КРМ   
- бібліографічного пошуку   
- наявність посилань на джерела (не менше ніж 1 на 1 стор.)   
- ув’язка теоретико-методологічних питань з пропозиціями дослідницького, 
аналітичного та проектно-рекомендаційного розділів 

  

- наявність висновків до розділу   
4. ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКО-АНАЛІТИЧНОГО РОЗДІЛУ   
- дослідження стану розвитку галузі (підприємств галузі, умов їх 
функціонування)  

  

- аналіз та розкриття змісту питань КРМ на прикладі конкретних 
підприємств, установ, організацій 

  

- урахування факторів позитивної та негативної дії та умов вирішення 
проблеми 

  

- наявність зв’язку результатів аналізу з пропозиціями проектно-
рекомендаційного розділу 

  

- наявність висновків до розділу   
5. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО РОЗДІЛУ   
- наявність декількох взаємопов’язаних підрозділів   
- наявність конкретних науково-обґрунтованих пропозицій щодо 
удосконалення управління та підвищення ефективності діяльності 
підприємств, установ, організацій  

  

- наявність результатів власних наукових досліджень, конкретних методів, 
методик і моделей  

  

- використання інструментів математичного апарату для отримання 
конкретних результатів дослідження (математичне моделювання) 

  

- наявність висновків до розділу   
6. ВИМОГИ ДО ВИСНОВКІВ:    

- наявність переліку основних результатів дослідження, узгодженість з 
завданнями 

  

- обсяг, як правило, не повинен перевищувати 3-4 стор.   
ВИСНОВОК 
ПОПЕРЕДНЬОГО 
ЗАХИСТУ КРМ 
 

Попередній висновок Остаточний висновок 
Потребує 
переробки 

Потребує 
доробки 

Не потребує 
суттєвої доробки 

або переробки 

Не може бути 
допущений до захисту 

Може бути допущений 
до захисту 

Члени комісії __________________ /       /    ___________________ /       / 
                                                               (підпис)      (підпис) 

Форма затверджена засіданням кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку, протокол № 2 від 03.09.2018 року 
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2. Результати  нормоконтролю дотримання ДСТУ 3008-95 Документація «Звіти в сфері науки й 

техніки» 
 

Критерії оцінки Результати та дата контролю 
попереднього остаточного 

1. Дотримання загальних вимог до:  Усунені     Ні 
- розміру паперу  Усунені     Ні 
- інтервал тексту  Усунені     Ні 
- поля  Усунені     Ні 
- розташування, нумерація та шрифт розділів та 
підрозділів 

 Усунені     Ні 

- розмір абзацного відступу  Усунені     Ні 
- відстань між заголовками та текстом  Усунені     Ні 
2. Дотримання вимог до нумерації сторінок КРМ  Усунені     Ні 
3. Дотримання вимог до нумерації додатків  Усунені     Ні 
4. Дотримання вимог до ілюстрацій:  Усунені     Ні 
- розташування  Усунені     Ні 
- нумерація та назва  Усунені     Ні 
5. Дотримання вимог до таблиць:  Усунені     Ні 
- нумерація та назва  Усунені     Ні 
- заголовок граф  Усунені     Ні 
- перенос таблиць  Усунені     Ні 
6. Дотримання вимог до оформлення списків  Усунені     Ні 
7. Дотримання вимог до формул:  Усунені     Ні 
- виконано у редакторі формул  Усунені     Ні 
- нумерація  Усунені     Ні 
- розшифровка складових  Усунені     Ні 
- відстань між формулою та попереднім або 
наступним текстом 

 Усунені     Ні 

8. Дотримання вимог до оформлення посилань  Усунені     Ні 
9. Оформлення відповідно вимогам:  Усунені     Ні 
- титульної сторінки  Усунені     Ні 
- завдання на КРМ  Усунені     Ні 
- анотації  Усунені     Ні 
- змісту  Усунені     Ні 
- списку використаних джерел  Усунені     Ні 
ВИСНОВОК З 
НОРМО 
КОНТРОЛЮ 
КРМ 

Попередній висновок Остаточний висновок 
Потребує 
переробки 

Потребує 
доробки 

Не 
потребує 
суттєвої 
доробки 

або 
переробки 

Не може бути допущений 
до захисту 

Може бути 
допущений 
до захисту 

 
Нормоконтроль  __________________ /       /    ___________________ /   
    / 
                                                                 (підпис)                        (підпис)  
Примітки: 
 
 
 
 
 
 
 
Форма затверджена засіданням кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку, протокол № 2 від 03.09.2018 року 
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Додаток  
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку  

використаних джерел (ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006) 
Характеристика джерела Приклад оформлення 

1 2 
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 ІV–V ст. ; № 14). 

2. 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). 

3. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, 
[1] с. – (Першотвір). 

Два автори 1. Ромовська З. 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). 

2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : 
підруч. [для студ. вищ. 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. – XLIII, 265 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ 
Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (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.]. – Х. : Гуманитар. 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. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. 
ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. 

Багатотомний 
документ 

1. 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. 

2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. 
Кучерявенко. – Х. Право, 2002 .–  
Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. 

3. 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. 
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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. – Х. : 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 ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. 
бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ). 

4. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / 
наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 

5. 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. 

Препринти 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов 
нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, 
управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – Х. ННЦ 
ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. 
физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). 

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних 
відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – 
Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – 
(Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 

Депоновані наукові 
праці 

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; 
М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – 
Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. 
А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. 
наук 15.02.02, № 139876. 

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

2. 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. 

3. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге 
вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. 

Атласи 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та 
розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. 
Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – / 
[наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с. 

2. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової 
системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. 
Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та 
доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 

3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х.: Ранок, 
2005. – 96 с. 

Законодавчі та 
нормативні документи 

1. 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). 

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. 
Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – 
(Нормативні директивні правові документи). 

3. 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. – VІ, 74 с. 
– (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). 
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Стандарти 1. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-
9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 
181 с. – (Національні стандарти України). 

2. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного 
електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних 
центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 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 6 т. / [сост. Ковалева И. В., 
Павлюкова В. А.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006. – 
Т. 5. – 2007. – 264 с. (Серия "Нормативная база предприятия"). 

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

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

Бібліографічні 
показчики 

1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, 
захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету 
фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 
2007. – 74 с. 

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих 
у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. 
О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – 
(Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. 
наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів 
гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – 
Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в 
системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
«Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. Технології» / Нгуен Ші Данг. – 
К., 2007. – 20 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. 

Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 
Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель 
Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 
20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

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. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / 
Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14. 

4. Третьяк В.В. Возможности использования баз знаний для проектирования 
технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан 
// Современное состояние использования импульсных источников энергии в 
промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – 
Х., 2007. – С. 33. 

5. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. 
Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець 
XIX–початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202. 
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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 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – 
(Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – 
Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; 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. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск 
(CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. 
вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – 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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