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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Основні етапи підготування та виконання
кваліфікаційної роботи: – вибір та затвердження теми з
керівником, не пізніше ніж за місяць до захисту;

– складання завдання на кваліфікаційну роботу;
– проведення досліджень;
– оформлення кваліфікаційної роботи згідно з вимогами

даних методичних вказівок;
– перевірка кваліфікаційної роботи на плагіат;
– зовнішнє рецензування;
– захист кваліфікаційної роботи на засіданні

екзаменаційної комісії. Електронна версія кваліфікаційної
роботи магістра (після позитивної перевірки на плагіат) з
титульним аркушем, та анотацією (70–100 слів тексту трьома
мовами: українською, російською, англійською (додаток К))
надсилається керівникові для подальшого розміщення на сайті
закладу вищої освіти (згідно з розпорядженням МОН України)
за декілька днів до захисту.

Перелік документів для захисту кваліфікаційної роботи
магістра: – кваліфікаційна робота магістра (скріплена
пластиковою пружиною) та підписана здобувачем та науковим
керівником;

– резюме (додаток Е), не підшивається до кваліфікаційної
роботи. Друкується на окремому аркуші. Текст резюме
оформляється відповідно до додатка Ж;

– плакати (додаток Ж) та їх електронна версія (5–7 аркушів
підготовлені в Power Point або World та надруковані на аркушах
формату А4, на зворотному боці кожного нанесений кутовий
штамп із підписами здобувача та керівника, додаток И)
кількістю 1 екземпляр. Додатково друкуються ще 2–3
екземпляри плакатів без кутових штампів для членів
екзаменаційної комісії. Усі плакати повинні бути
пронумеровані (ПЛАКАТ 1, ПЛАКАТ 2, та ін.) та мати назву
(Назва плакатів прописується в Листі завдання в пункті 5



«Перелік графічного матеріалу»);
– відгук наукового керівника (подання). Бланк Відгука

(подання), здобувач отримує у методиста кафедри управління
імені Олега Балацького (аудиторія К1-112);

– рецензія зовнішнього рецензента. Бланк Рецензії
здобувач отримує у методиста кафедри управління імені Олега
Балацького (аудиторія К1-112). У Бланку зазначені координати
персонального зовнішнього рецензента, якому здобувач за 1–3
дні до захисту надає готову, підписану керівником
кваліфікаційну роботу та відгуком керівника (подання) для
рецензування;

– роздрукована версія звіту перевірки на плагіат.
Електронну або роздруковану версію здобувач отримує у
керівника;

– підготовлена (за бажанням здобувача) паперова доповідь
на 5–7 хвилин;

– залікова книжка.

2 ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ
МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

2.1 Тематика кваліфікаційних робіт

Вибір теми кваліфікаційної роботи із запропонованого
кафедрою переліку здійснюється здобувачем самостійно з
урахуванням інтересів і схильностей до визначеної
проблематики, результатів виконання попередніх курсових
проектів і робіт.
Тема кваліфікаційної роботи визначається у відповідності до

тематики спеціальності 218 «Публічне управління та
адміністрування» та об'єкта проектування (місце роботи або
стажування здобувача). Здобувач, вибравши тему, що його
цікавить (орієнтовний перелік тем додається), зобов'язаний
погодити її з керівником кваліфікаційної роботи та остаточно
визначитися з формулюванням теми. При формулюванні теми



слід повністю прописувати назви організацій, відділів та ін. та
уникати їхньої скороченої абревіатури, оскільки при перекладі
теми кваліфікаційної роботи на англійську мову назва
перекладається некоректно.
Практично всі кваліфікаційні роботи повинні виконуватися

на реальному матеріалі, що характеризує різні аспекти
діяльності установ, організацій або державних органів. Мати
новизну та розрахунки.
Випускова кафедра здійснює закріплення здобувачів за

керівниками та затверджує теми кваліфікаційних робіт
відповідним наказом ректора не пізніше одного місяця до дати
захисту.
Пріоритетними вважаються теми, запропоновані здобувачеві

установою, організацією або закладом, на замовлення яких
студент навчається в університеті.
Здобувач, вибравши тему, що його цікавить, зобов'язаний

погодити її з керівниками кваліфікаційної роботи.
Після вибору та узгодження теми роботи здобувач у

відповідності до календарного графіка розробляє план (зміст)
кваліфікаційної роботи, визначає фактологічну (інформаційну)
основу, на підставі якої буде проводитися написання роботи.

Перелік тем кваліфікаційних робіт
Публічне управління
1. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми становлення

і розвитку (на прикладі Сумської області).
2. Концептуальні засади реформування місцевих органів

влади та напрями регіональної політики в Україні (на прикладі
Сумської області).
3. Вдосконалення організаційних структур державного

управління відповідно до основних засад адміністративної
реформи в Україні (на прикладі Сумської області).
4. Аналіз відповідності організації місцевого самоврядування в

Україні Європейській хартії місцевого самоврядування (на
прикладі органів місцевого самоврядування Сумської області).



5. Адаптація європейського досвіду реалізації форм
партисипативної демократії на місцевому рівні.
6. Концептуальні засади розбудови інституту громадянського

суспільства в Україні: європейській і вітчизняний досвід.
7. Бюджетно-податкове регулювання розвитку територіальних

громад.
8. Державно-приватне партнерство у реалізації економічного

та соціально культурного розвитку територіальних громад.
9. Діагностування кризових ситуацій на регіональному рівні.
10. Ефективні практики публічного управління: аналіз

міжнародного досвіду в умовах реалізації реформ публічного
управління.
11. Етика публічного службовця як засіб запобігання та

протидії корупції.
12. Забезпечення кооперації та інтегрованого розвитку

самоврядних територій.
13. Забезпечення якості надання публічних послуг у

об’єднаних територіальних громадах.
14. Інноваційні форми демократії участі громадян в

публічному управлінні.
15. Механізми впливу громадянського суспільства на

формування українського інформаційного простору.
16. Механізми та особливості формування партнерських

відносин органів публічної влади і громадянського суспільства в
сучасній Україні.
17. Механізми забезпечення спроможності об’єднаних

територіальних громад в Україні.
18. Механізми впровадження контролінгу в діяльність органів

публічної влади.
19. Механізми забезпечення конкурентоспроможності

територіальних громад.
20. Механізми узгодження інтересів у виробленні публічної

політики на місцевому рівні.
21. Механізми формування і застосування організаційних

інновацій в діяльності органів місцевого самоврядування.
22. Механізми надання електронних адміністративних послуг



на місцевому рівні (на прикладі …).
23. Механізми взаємодії державних інститутів і громадських

організацій у формуванні історичної пам’яті українського
народу (на прикладі Сумської області).
24. Особливості та роль публічної комунікації в діяльності

органів влади та їх посадових осіб.
25. Особливості інформаційно-комунікативного супроводу

діяльності органів публічної влади (на прикладі Сумської
області).
26. Оцінювання якості надання адміністративних послуг

органами публічної влади.
27. Публічне управління: сутнісні характеристики та

особливості в сучасній Україні.
28. Реінжиніринг процесів надання публічних послуг на

місцевому рівні.
29. Сучасні комунікативні стратегії як джерело та напрями

реформування публічного управління.
30. Формування та використання механізмів партнерства у

сфері реалізації проектів місцевого розвитку.
31. Формування та реалізація кадрової політики в органах

публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід.
32. Формування механізмів антикризового управління на

регіональному (місцевому) рівні.
33. Формування організаційної культури в органах місцевого

самоврядування.
34. Розробка та управління проектами в публічній сфері

України.
35. Формування ефективної організаційно-функціональної

системи управління інвестиційною привабливістю регіону (на
прикладі Сумської області).
36. Адміністрування інвестиційної діяльності органів

публічної влади на основі використання проектного підходу (на
прикладі Сумської області).
37. Науково-методичні засади оцінки ресурсного потенціалу

регіону (території) (на прикладі Сумської області).
38. Оцінювання та моніторинг реалізації стратегії розвитку



регіону (на прикладі Сумської області).
39. Бізнес-інкубатори як інструмент інноваційного розвитку

підприємництва (на прикладі Сумської області).
40. Організаційно-економічне забезпечення оптимального

управління системою державного казначейства (на прикладі
Сумської області).
41. Теоретичні та науково-методичні аспекти оцінки

соціально-економічної ефективності державного управління.
42. Ефективність організації і функціонування суб'єктів

державного управління;
43. Організаційно-економічні засади удосконалення

управління багатоквартирними будинками в Україні (на
прикладі Сумської області).
44. Удосконалення системи управління муніципальним

транспортним комплексом (на прикладі м. Суми).
45. PR- технології в політичному менеджменті (на прикладі …).
46. Інформаційне забезпечення органів публічної влади (на

прикладі роботи державних адміністрацій Сумської області).
47. Гендерна політика в адміністративному управлінні.
48. Зв’язки з громадськістю в судах України (на прикладі

Апеляційного суду Сумської області).
49. Конфлікт-менеджмент на макросоціальному рівні: об’єкт

та технології роботи з ним.
50. Соціально-психологічні аспекти професійної адаптації

працівника адміністративної служби.
51. Техніка управління персоналом в органах публічної влади

на основі кваліфікаційних вимог адміністративної діяльності.
52. Методика використання інструментів психологічної

взаємодії в органах публічної влади.
53. Теорія і практика мотивації діяльності працівників сфери

адміністративних послуг у сучасних умовах.
Адміністративне управління соціально-культурною сферою

суспільства
54. Прогнозування соціальних процесів в адміністративному

управлінні (на прикладі Сумської міської ради).
55. Механізми публічного управління розвитком соціальної



інфраструктури регіонів (або областей, районів, громад).
56. Роль державних та недержавних інститутів у процесах

соціальної адаптації вимушених переселенців в Україні.
57. Соціокультурні детермінанти становлення та розвитку

публічного управління.
58. Особливості адміністрування проектів соціально-

економічної відповідальності громад в контексті сталого
розвитку регіону (на прикладі Сумської області).
59. Публічне управління первинною медициною на місцевому

рівні в умовах територіальної реформи.
60. Науково - методичні основи добору команд менеджерів і

забезпечення динамічного лідерства в управлінні соціальними
проектами (на прикладі реалізації конкретного соціального
проекту).
61. Адміністративний менеджмент у сфері дозвілля (на

прикладі …).
62. Адміністративне управління у туристичній сфері (на

прикладі …).
63. Адміністративне управління у сфері фізичної культури і

спорту (на прикладі Сумської області).
64. Адміністративне управління в сфері розваг (на прикладі

організації телевізійних програм).
Менеджмент освіти
65. Реформування системи управління вищим навчальним

закладом освіти в Україні відповідно до вимог Болонського
процесу (на прикладі СумДУ).
66. Адміністрування управлінських інновацій у діяльність

освітніх установ (на прикладі ВНЗ Сумської області).
67. Менеджмент в освіті: управління у сфері безперервної

ступеневої освіти.
68. Публічне управління початковою та загальною середньою

освітою на місцевому рівні в умовах територіальної реформи.
69. Підвищення ефективності системи мотивації персоналу у

вищих навчальних закладах.
70. Адміністративний менеджмент у системі вищої освіти в

сучасних умовах.



71. Адміністративне управління професорсько-викладацьким
складом ВНЗ в умовах реформування вищої освіти (на прикладі
СумДУ).

72. Удосконалення навчального процесу у вищому
навчальному закладі за умов сучасної глобальної трансформації
(адміністративно-управлінські аспекти).
73. Система цільового управління персоналом підрозділу ВНЗ.
Управління інформаційними ресурсами в організації
74. Дослідження шляхів впровадження PR-технологій в

менеджмент організації (на прикладі …).
75. Стратегія управління корпоративною інформацією на

основі сучасних комунікативних технологій (на прикладі …).
76. Корпоративна етика як інструмент соціального

менеджменту (на прикладі …).
77. Корпоративні комунікації як засіб підвищення

ефективності менеджменту (на прикладі …).
Соціально-психологічні аспекти управління
78. Управління конфліктами в сучасній організації (на

прикладі …).
79. Перспективи використання соціонічного підходу у

кадровому менеджменті.
80. Психодіагностичні методики в кадровому менеджменті.
81. Службовець як об’єкт та суб’єкт у системі

адміністративного менеджменту.
82. Соціально-психологічні аспекти професійної адаптації

працівника адміністративної служби.
83. Соціально-психологічні методи управління на підприємстві

(на прикладі…).
84. Соціально-психологічні аспекти управління малою групою

у процесі розроблення та реалізації мотиваційних програм (на
прикладі …).
85. Напрями удосконалення менеджменту конфліктів в

готельній індустрії (на прикладі …).
Кадровий менеджмент та проблеми мотивації праці в

сучасних умовах



86. Удосконалення організаційно-економічного механізму
управління персоналом підприємства (на прикладі …).
87. Адміністративні та економічні методи управління кадрами:

взаємозв’язок та взаємовплив (на прикладі).
88. Адміністрування системи управління персоналом

сучасного підприємства (на прикладі …).
89. Науково-методичні засади процесів добору і відбору кадрів

у сучасних організаціях.
90. Дослідження економічних та неекономічних мотивацій

трудової діяльності працівників підприємства (установи,
організації).
91. Мотиваційна модель в управлінні: досвід впровадження на

підприємствах України та шляхи удосконалення.
92. Теорія і практика мотивації діяльності працівників сфери

послуг у сучасних умовах.
93. Удосконалення системи управління персоналом на основі

використання мотиваційних чинників (на прикладі …).
94. Дослідження методологічних основ добору команд

менеджерів і забезпечення динамічного лідерства в управлінні
соціальними проектами.
95. Організаційно-правові аспекти основ кадрової політики

організації.
96. Організація та технологія управління персоналом

організації (на прикладі …).
97. Впровадження ефективної управлінської культури як

інструменту управління персоналом в організаціях (на прикладі).
Управління корпоративною культурою організації
98. Корпоративна культура: типологія організацій та

особливості управління.
99. Корпоративний імідж як ефективний засіб комунікації з

громадськістю.
100. Організаційна культура керівництва як регулятор

управлінської діяльності.
101. Адміністративне управління системою інформаційної

безпеки на підприємстві (в установі, організації).
Реформування організаційної структури та вдосконалення



системи управління підприємством.
102. Методичні підходи до оцінки ефективності

організаційних структур (на прикладі).
103. Удосконалення системи стратегічного управління

компанією (на прикладі…).
104. Теоретичні та науково-методичні аспекти формування

організаційно економічного механізму управління
конкурентоспроможністю підприємства (на прикладі …).
105. Розроблення конкурентоспроможної стратегії

підприємств у галузі будівництва в Україні на сучасному етапі.
106. Антикризове управління у приватному підприємництві

(на прикладі).
107. Діагностика та розроблення засад стратегічного

планування підприємства (на прикладі …).
108. Комплексне впровадження та використання електронних

систем в управлінні організацією (на прикладі …).
109. Адміністративне управління у сфері сервісу (на

прикладі …).
110. Управління розвитком підприємства (на прикладі …).
111. Удосконалення системи управління розвитком бізнесу у

харчовій промисловості (на прикладі …).
112. Системний аналіз ефективності управління малим

підприємством (на прикладі).
113. Управлінський аудит як інструмент діагностики

організаційного розвитку промислового підприємства (на
прикладі …).
Фінансовий та інвестиційний менеджмент на

підприємстві (в організації).
114. Удосконалення системи управлінського обліку на

підприємстві (на прикладі …).
115. Розроблення стратегій розвитку інвестиційної компанії на

ринку нерухомості (на прикладі …).
116. Стратегія розвитку та аналіз діяльності підприємства

(організації).
117. Удосконалення організаційно-управлінського механізму

управління кредитною установою (на прикладі …).



118. Управління соціально-інвестиційними програмами (на
прикладі …).

2.2 Наукове керівництво кваліфікаційними роботами
Для керівництва кваліфікаційною роботою здобувача

випускова кафедра призначає наукового керівника з
висококваліфікованих викладачів, а за необхідності із провідних
спеціалістів даної галузі.
Керівник кваліфікаційної роботи зобов'язаний:
- консультувати здобувача при виборі теми кваліфікаційної

роботи і її конкретизації стосовно мети, завдань, об'єкта та
предмета дослідження;
- вчасно видати здобувачу затверджене завдання на

кваліфікаційну роботу;
- дати здобувачу до початку виконання кваліфікаційної роботи

вказівки, визначивши обов'язкові вимоги до кваліфікаційної
роботи; - не менше одного разу на тиждень проводити
консультації у спеціально призначений час у період написання
кваліфікаційної роботи;
- визначити терміни виконання й оформлення кваліфікаційної

роботи;
- сприяти проведенню аналізу і систематизації вихідних даних;
- рекомендувати здобувачу основну і додаткову літературу й

інші джерела з теми кваліфікаційної роботи;
- направляти роботу здобувача, залишаючи за ним право на

ініціативу і самостійність у прийнятті рішень;
- фіксувати ступінь готовності роботи і відзначати

відповідність обсягу виконаної роботи календарному плану;
- перевірити готову кваліфікаційну роботу, перевірену на

плагіат та підписану здобувачем; якщо робота виконана у
відповідності до висунутих вимог, підписати її та надати свій
відгук (подання) з рекомендацією її до захисту на засіданні
Екзаменаційної комісії;
- контролювати подання магістерської роботи студента-

дипломника на випускову кафедру для передачі її на рецензію.



2.3 Права та обов’язки здобувача
Здобувач має право самостійно обирати тему кваліфікаційної

роботи та наукового керівника за погодженням з випусковою
кафедрою. Здобувач зобов'язаний:
- чітко виконувати графік підготовки кваліфікаційної роботи;

- оформити її відповідно до вимог вищого закладу освіти і
випускової кафедри;
- своєчасно передати відповідно оформлену роботу до захисту

на засіданні Екзаменаційної комісії;
- аргументовано відреагувати на зауваження наукового

керівника і рецензента, відповісти на запитання членів
Екзаменаційної комісії та присутніх на прилюдному захисті.

2.4 Зміст, структура та обсяг кваліфікаційної роботи
Кваліфікаційна робота магістра складається із таких

елементів:
- титульного аркуша (додаток А, не нумерується, але

вважається 1-ю сторінкою);
- листа-завдання на кваліфікаційну роботу магістра, який

заповнюється здобувачем (додаток Б, не нумерується, але
вважається 2-ю сторінкою);

- анотація на українській мові (додаток В, не нумерується,
але вважається 3-ю сторінкою);

- реферат (додаток Г, не нумерується, але вважається 4-ю
сторінкою);

- зміст (додаток Д, не нумерується, але вважається
наступною сторінкою);

- переліку умовних позначень (за необхідності, нумерується,
як наступна);

- вступу (1–2 сторінки, нумерується, як наступні);
- першого розділу (науково-дослідної частини, до 20–30 %

загального обсягу роботи);
- другого розділу (аналітичної частини, до 3–40 %

загального обсягу роботи);



- третього розділу (розрахунково-практичної частини, до 30–
40 % загального обсягу роботи);

- висновків (2–3 сторінки);
- списку використаних джерел;
- додатків (у разі необхідності).
Кожен із розділів повинен містити підрозділи (мінімальна

кількість – 2, максимальна - 5).
Анотація обсягом 0,5 сторінки на українській мові повинна

містити короткий виклад сутності роботи, основні принципи
рішення поставлених задач і отримані результати. Приклад
анотації в Додатку В.

Реферат. Приклад реферату наведений у Додатку Г.
Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг роботи, кількість частин роботи,
кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з
переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані
додатків);

- текст реферату;
- перелік ключових слів.
Текст реферату повинен відбивати подану у роботі

інформацію, як правило, у такій послідовності:
- предмет, об'єкт дослідження або розроблення;
- мета та завдання роботи;
- методи дослідження;
- результати та їх новизна;
- основні економічні, організаційні, соціальні

характеристики та показники;
- ступінь впровадження результатів роботи;
- взаємозв'язок з іншими роботами;
- рекомендації щодо використання результатів роботи;
- галузь застосування;
- економічна ефективність;
- значущість роботи та висновки;
- прогнозні припущення про розвиток об'єкта дослідження

або розроблення.



Частини тексту реферату, до яких відсутні відомості,
випускають. Бажано, щоб реферат уміщувався на одній сторінці
формату А4.

Вступ. У вступі коротко викладають:
- оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично

розв’язані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі,
провідні фірми та провідних вчених і фахівців у даній галузі;

- світові тенденції розв’язання поставлених задач;
- актуальність даної роботи, наукове та прикладне значення

її розроблення;
- мету та завдання роботи;
- предмет та об’єкт дослідження.
Здобувач обов’язково зазначає наукову новизну одержаних

результатів, а саме: подає коротку інформацію щодо нових
наукових положень (рішень). Необхідно показати відмінність
одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь
новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло

подальшого розвитку). Крім того, у вступі здобувачем
мають бути зазначені:

✔ практичне значення одержаних результатів;
✔ апробацію результатів роботи; публікації (вказують, у

скількох монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках
наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських
свідоцтвах опубліковані результати роботи).

Науково-дослідна частина (перший розділ) є обов'язковою.
Рівень її виконання характеризує професійну підготовку
здобувача, його творчі здібності. Науково-дослідна частина
може бути присвячена теоретичному аналізу стану питання з
літературних джерел та відкритих статистичних баз даних.
Структурно науково-дослідна частина роботи може включати
такі розділи:

- обґрунтування і постановку задачі;
- критерії і показники, що використовуються;
- огляд літератури з теми дослідження;
- характеристика методів дослідження;



- опис попередніх досліджень в цій галузі, оцінка їх новизни,
наукова і практична цінність;

- визначення області застосування отриманих результатів і
рекомендації щодо їх впровадження й ін.

Аналітична частина (другий розділ) повинна містити в
собі організаційно-економічний аналіз проблеми, що
розглядається, стосовно конкретної організації, установи
(підприємства), системи. Надана інформація по тексту повинна
бути ілюстрована цифровими даними, таблицями, графіками,
схемами, діаграмами, але без надлишку інформації та
перевантаження тексту зайвими цифрами. Структура аналітичної
частини

багато в чому визначається конкретною тематикою роботи.
Основна мета - на основі вивчення, обробки та узагальнення
аналітичних матеріалів виявити управлінські проблеми, вплив
позитивних і негативних чинників в системі адміністрування
певною системою, встановити причину недоліків, оцінити
можливості підприємства щодо підвищення ефективності тих чи
інших напрямків господарської діяльності.

Розрахунково-практична частина (третій розділ)
кваліфікаційної роботи є логічним продовженням аналітичної. У
третьому розділі даються конкретні економічно, соціально й
екологічно обґрунтовані пропозиції щодо прийняття
стратегічних, оперативних чи проектних рішень становлення,
розвитку та діяльності досліджуваного об'єкта. Характер і зміст
заходів, що пропонуються, мають базуватися на аналітичних та
прогностичних оцінках функціонування та розвитку об'єкта
дослідження, ретельних техніко економічних розрахунках. У
розрахунково-практичній частині необхідно обґрунтувати
передбачені шляхи реалізації виявлених резервів, докладно
описати кожен захід разом з необхідними техніко-економічними
показниками і розрахунками. Бажано підкріпляти пропозиції
розрахунками соціально-економічної ефективності заходів

У висновках стисло формулюються головні теоретичні та
практичні висновки, рекомендації щодо ступеня вирішення
поставлених у роботі завдань. За необхідності надаються



рекомендації щодо їх конкретного втілення.
Список використаних джерел повинен містити не менше

30-35 літературних джерел, на які у тексті кваліфікаційної
роботи повинні бути посилання.

Додатки. До додатків можуть входити матеріали, які:
- є необхідними для повноти роботи, але включення їх до

основної частини роботи може змінити впорядковане й логічне
уявлення про роботу; - не можуть бути послідовно розміщені в
основній частині роботи через великий обсяг або способи
відтворення;

- можуть бути вилучені для широкого кола читачів, але є
необхідними для фахівців даної галузі.

У додатки можуть бути включені додаткові ілюстрації або
таблиці.

3 ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

3.1 Загальні вимоги
Обсяг роботи становить 30-40 сторінок загального обсягу.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список
використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю
займають площу сторінки.

Кваліфікаційну роботу друкують на одному боці аркуша
білого паперу формату А4 (210 мм × 297 мм) з використанням
шрифту Times New Roman текстового редактора Word розміру
14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. Текст роботи друкують,
залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм,
верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору,
середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однакова у
всій роботі. Текст основної частини кваліфікаційної роботи
ділять на розділи, та підрозділи. Заголовки структурних частин
роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ»,
«ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують



великими літерами симетрично набору (вирівнювання по
центру). Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами
(крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці
заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або
більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів
друкують маленькими літерами (крім першої великої) з
абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту. В кінці
заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.
Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Інтервал
між найменуваннями розділу і підрозділу становить два – три
рядки, а текст від підрозділу відокремлюється інтервалом один
рядок.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а
також пункту та підпункту в нижній частині сторінки, якщо
після неї розміщено лише один рядок тексту. Кожний розділ
роботи треба починати з нової сторінки. Роботу переплітають
пластиковою пружиною.

3.2 Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів,

підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають
арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою є
титульний аркуш, який включають до загальної нумерації
сторінок роботи. На титульному аркуші (а також на сторінці
анотації, бланка завдання, реферату, змісту) номер сторінки не
ставлять, на наступних - номер проставляють у правому
верхньому куті сторінки без крапки в кінці у відповідності до
поточної нумерації починаючи рахунок від титульного листа.
Кожен наступний розділ починається з нового аркуша, а новий
підрозділ продовжується на тому самому аркуші.



Приклад подання назви розділу та підрозділу

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ

УМОВАХ

1.1 Сучасні тенденції формування системи
адміністративного менеджменту на підприємствах

Рисунок 3.1 – Приклад нумерації назви розділу та підрозділу

3.3 Рисунки та ілюстрації
Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і

таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після
тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи,
включають до загальної нумерації сторінок.

Таблицю, рисунок або креслення, розміри яких більше
формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у
відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно
при поданні їх у роботі дотримуватися вимог законодавства про
авторські права і робити відповідні посилання.

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують
послідовно в межах розділу. Ілюстрації, наведені у додатках, не
нумеруються. Номер ілюстрації повинен складатися з номера
розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться
крапка. Наприклад: «Рисунок 1.2 – Схема руху матеріальних
потоків» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації,
її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під
ілюстрацією симетрично набору. Якщо в розділі роботи подано
одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.



Приклад оформлення рисунка:

Рисунок 3.2 – Розподіл лікарів за кваліфікаційними
категоріями

Джерело: узагальнено автором на основі внутрішньої
документації КНП КМР «Конотопська міська лікарня»

3.4 Таблиці
Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді

таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту,
у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На
всі таблиці повинні бути посилання в тексті роботи.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць,
поданих у додатках) арабськими цифрами, в межах розділу. У
правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці
розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер
таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового
номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад:

«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). Якщо в
розділі роботи одна таблиця, її нумерують за загальними
правилами.

Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими
літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею
симетрично тексту. Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 1.1



Показники ефективності роботи персоналу лікарні
№ Процеси Показники

1. Розробка критеріїв
оцінки

Визначення критеріїв оцінки
кваліфікації працівника.
Визначення критеріїв оцінки
результативності
співробітника.

2. Оцінка кваліфікації
співробітника

Визначення відповідності
займаній посаді чи посаді на
яку претендує працівник.
Визначення та перегляд
посадового окладу.
Визначення складу та розміру
соціального пакета і
нематеріальних елементів
мотивації.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки,
таблицю ділять на частини, розміщуючи одну частину під
одною або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну
сторінку, при цьому в першому випадку в кожній частині
таблиці повторюють її головку, в другому – боковик. Слово
«Таблиця» вказують один раз справа над першою частиною
таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовж. табл.» із
зазначенням номера таблиці.

Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці
додатка складається з позначення додатка та порядкового
номера таблиці в додатку, відокремлених крапкою.

Приклад оформлення назви таблиці Додатку:
«Таблиця В.1 — назва таблиці», тобто перша таблиця

додатка В.



3.5 Формули
Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у

межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і
порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять
крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на
рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1)
(перша формула третього розділу). Формули та рівняння
розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони
згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути
залишено не менше одного вільного рядка. Пояснення значень
символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи
рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій
послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового
коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок
пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.
Приклад оформлення формули:

Приклад формули:

Д
QQ середдоб

кв
. =

, (1.1)

де середдобQ . - середньодобова кількість пацієнтів в цілому у
лікарні, осіб/добу;

квQ - квартальна кількість пацієнтів в цілому у лікарні,
осіб/кв.;

Д – кількість робочих днів у кварталі.

3.6 Посилання
При написанні роботи здобувач повинен посилатися на

джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в



роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми,
завдання, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі
посилання дають змогу відшукати документи, перевірити
достовірність відомостей про цитування документа,
забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають
з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Здобувач може обрати один із варіантів оформлення
посилань в кваліфікаційній роботі:

1) оформлення посилань в тексті на джерела зазначати
порядковим номером за переліком посилань (списком
використаних джерел), виділеним двома квадратними дужками,
наприклад, «... у працях [1–7]...».

При цьому сам список використаних джерел формується за
алфавітом. Коли використовують відомості, матеріали з
монографій, оглядових статей, інших джерел з великою
кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати
номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на
яке є посилання в роботі.

Приклад: Цитата в тексті: «... незважаючи на
пріоритетне значення мовних каналів зв'язку між діловими
партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші
канали передавання інформації» [6, с. 29].

Відповідний опис у переліку посилань: 6. Євтушевський В.
А. Основи корпоративного управління : навч. посіб. / В. А.
Євтушевський. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 317 с.

2) оформлення в APA style, що можна робити за
допомогою Google Academy tools (рис. 3.3).

Приклад посилання в тексті:
Цитата в тексті: «... як вказує експерт (Мендрік, 2010), у

Словаччині МОЗ приймає рішення щодо рівня відшкодування
витрат на лікарські засоби протягом лікування».

Відповідний опис у переліку посилань:
6. Мендрік, О. (2010). Перспективи використання оцінки

медичних технологій в Україні. Досвід провідних країн світу.
Український медичний часопис, (6), 15-17.



Рисунок 3.3- Приклади цитування наукових статей
(виокремлено APA style)

Для підтвердження власних аргументів посиланням на
авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи
іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий
етикет потребує точного відтворення цитованого тексту,
оскільки найменше скорочення наведеного витягу може
спотворити зміст, закладений автором.
Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками та
наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у
джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення
авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск
слів, речень, 16 абзаців при цитуванні допускається без
перекручення авторського тексту і позначається трьома
крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на
початку, всередині, наприкінці);
в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на
джерело; г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок



інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту,
слід бути гранично точним у викладенні думок автора,
коректним щодо оцінювання його результатів і давати
відповідні посилання на джерело;
ґ) якщо необхідно виявити ставлення автора роботи до окремих
слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих
дужках ставлять знак оклику або знак питання.

3.7 Оформлення списку використаних джерел
Список використаних джерел – елемент бібліографічного

апарату, який містить бібліографічні описи використаних
джерел і розміщується після висновків. Для написання
кваліфікаційної роботи джерела рекомендується розміщувати в
алфавітному порядку.

Бібліографічний опис списку використаних джерел може
оформлятися здобувачем за його вибором з урахуванням
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання» або одним зі стилів,
віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення
списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 «Вимог до
оформлення дисертації», затверджених Наказом МОН «Про
затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12.01.2017
№ 40, а саме MLA (Modern Language Association) style., APA-
(American Psychological Association) style., Harvard stylе.

Таблиця 3.1
Приклади оформлення бібліографічного опису списку

використаних джерел, що наводять у кваліфікаційній роботі

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги Один автор Пономарів О. Д. Культура слова:

мовностилістичні поради. 2-ге вид., стер. Київ :
Либідь, 2001. 240 с.

Один автор (APA
style)

Тимошик, М. В. (2004). Видавнича справа та
редагування. Київ: Ін Юре.



Двох або трьох
авторів

Боярин М. В., Нетробчук І. М. Основи
гідроекології: теорія й практика : навч. посіб.
Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 365 с.

Двох або трьох
авторів (APA style)

Dev, K., & Sarah, F. (2011). Illicit Financial Flows
from Developing Countries Over the Decade
Ending 2009, Global Financial Integrity,
Washington DC.

Трьох або чотирьох
авторів

Сучасна українська мова / О. М. Григор’єв та ін.
3-тє вид., перероб. Київ : Либідь, 2005. 488 с.

Трьох або чотирьох
авторів

(APA style)

Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I.,
Audenrode, M. V., & Royer, J. (2010). The mutual
fund industry: Competition and investor welfare.
New York, NY: Columbia University Press.

Книга без
зазначення автора
(з редактором

тощо)

Мінералогічний словник / уклад.:
В. С. Білецький, В. Г. Омельченко,
Г. Д. Горванко. Маріуполь : Сх. вид. дім, 2016.
488 с.

Книга без
зазначення автора
(з редактором

тощо)
(APA style)

Фіголь, Н. (Ред.). (2009). Українська мова. Київ:
НТУУ «КПІ».

Автор та
перекладач

Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту
/ пер. з англ. В. Біленького та ін. Київ : Молодь,
1997. 998 с.

Автор та
перекладач (APA

style)

Twenty-four hours a day. (2010). Miami, FL: BN
Publishing.

Частини
видання

Статті з
періодичних видань

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка
результативності і ефективності виробництва
органічної агропродовольчої продукції.
Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28.

Статті з
періодичних видань

(APA style)

Роїк, М. (2014). Сучасний стан реєстрації
представників роду Salix. Біоенергетика, 1(5),
21-23.

Розділ книги Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в
аграрній сфері виробництва. Основи аграрного
підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ,



2000. С. 5–15
Розділ книги (APA

style)
Балашова, Є. (2014). В Стратегічні дослідження.
А. Сухоруков (Ред.), Пріоритети інвестиційного
забезпечення (2-ге вид.). (с. 5- 9). Київ: Наукова
думка.

Тези доповідей,
матеріали

конференцій

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

Тези доповідей,
матеріали

конференцій (APA
style)

Поліщук, О. (Ред.). (2008). Інженерія
програмного забезпечення, Матеріали
конференції молодих вчених. Київ: Наука.

Електронні
ресурси

Книги Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна
інноваційна політика : підручник. Суми :
Університетська книга, 2007. 281 с. URL:
ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата
звернення: 10.11.2017).

Книги
(APA style)

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval
interaction. Retrieved from http://www.db.dk/pi/iri

Законодавчі
документи

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют.
2014 р. № 1315. URL:
ttp://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 (дата
звернення: 02.11.2017). Концепція Державної
цільової програми розвитку на період до 2020
року : проект / М-во аграр. політики України.
URL: http://minagro.gov.ua/apk=16822 (дата
звернення: 13.10.2017).

Законодавчі
документи (APA

style)

Про Національну поліцію. № 580-VIII § розд. II
ст. 6. (2015).

Періодичні видання Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток
органічного виробництва та ринку органічної
продукції в Україні. Ефективна економіка. 2013.
№ 10. URL:
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna
ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення:
12.10.2017). Neave H. Deming's 14 Points for



Management: Framework for Success. Journal of
the Royal Statistical Society. Series D (The
Statistician). 2012. Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL:
http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf
(Last accessed: 02.11.2017).

Періодичні видання
(APA style)

Telizhenko, O., Pavlenko, O., Martynets, V., &
Rybalchenko, S. (2019). Modeling the influence of
cluster components on the economic development
of a territory. TEM Journal, 8(3), 900. DOI:
10.18421/TEM83-30, August 2019

Сторінки з веб-
сайтів

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за
звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL:
http://www.eco-live.com.ua (дата звернення:
12.10.2017)

Сторінки з веб-
сайтів

(APA style)

Лиховид, І. (2016, Січень 15). Медичний
прорив. День, с. 2-3. Відновлено з
http://www.day.kiev.ua/ru/article/denukrainy/medic
inskiy-proryv

Інші
документи

Законодавчі і
нормативні
документи

(інструкції, накази)

Конституція України : станом на 1 верес. 2016
р. / Верховна Рада України. Харків : Право,
2016. 82 с. Про внесення змін до Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких
положень : Закон України від 5 жовт. 2017 р. №
2164. Урядовий кур’єр. 2017. 9 листоп.
Інструкція про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування : затв. наказом
М-ва 19 фінансів України від 20 квіт. 2015 р. №
449. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 51.
С. 21–42

Законодавчі і
нормативні
документи

(інструкції, накази)
(APA style)

U.S. Department of Justice, Federal Bureau of
Investigation. (2009). The FBI story. Washington,
DC: GPO.

Стандарти ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління



якістю. [Чинний від 2001-06-27]. Київ, 2001. 24
с. (Інформація та документація).

Детальніше про APA стиль за посиланнями:
∙ Бібліотека університету штата Нью-Йорк в Олбані:
http://library.albany.edu/cfox
∙ Лабораторія університету Пердью:
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_ove
rview_and_w orkshop.html

3.8 Додатки

Додатки оформляють як продовження кваліфікаційної
роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку
появи посилань у тексті. Кожний додаток повинен починатися
з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок,
надрукований угорі малими літерами з першої великої
симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком
великими літерами з першої великої друкується слово
«ДОДАТОК» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами
української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь,
наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається
як додаток А.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках,
нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 –
другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А. 1) –
перша формула додатка А.

Якщо у роботі як додаток використовується документ, що
має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до
документа даного виду, його копію вміщують у роботі без змін
в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на
якому посередині друкують слово «ДОДАТОК» і його назву (за



наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють
порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа
нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок
роботи (не займаючи власної нумерації сторінок документа)

3.9 Вимоги до оформлення графічної частини роботи
Графічна частина кваліфікаційної роботи (плакати)

ілюструють зміст науково-дослідної, аналітичної і
розрахунково-практичної частин. Плакати (5–7 аркушів
підготовлені у Power Point або World та надруковані на аркушах
формату А4, на зворотному боці кожного нанесений кутовий
штамп із підписами здобувача та керівника (додаток И)
кількістю 1 екземпляр. Додатково друкуються ще 2–3
екземпляри плакатів без кутових штампів для членів
екзаменаційної комісії.

На плакати можна виносити матеріал, що є результатом
роботи дипломника: таблиці і графіки аналізу техніко-
економічних показників, кореляційні, графічні і табличні
залежності, принципові схеми розроблених організаційних
механізмів управління досліджуваним об’єктом.

4 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
НА ПЛАГІАТ

Всі кваліфікаційні роботи перевіряються на плагіат.
Перевірка проводиться один раз. Для цього здобувач надсилає
електронну версію готової кваліфікаційної роботи керівнику не
менше, ніж за 5 робочих днів до призначеної дати захисту на
корпоративну пошту керівника роботи з прикріпленим файлом
у форматі .doc або .docx. Робота має відповідати вимогам до
оформлення та містити усі обов’язкові змістовні блоки.

В процесі написання роботи здобувач може самостійно
перевіряти на плагіат свою роботу, використовуючи
загальнодоступні програми для перевірок на плагіат в Інтернеті.



Керівник проводить перевірку відповідно до методичної
інструкції:
http://document.sumdu.edu.ua/system/file/rcie9ec320fe81cf1dd105a
5437e32b9be4 3

5 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ
РОБОТИ

Після перевірки керівником на плагіат, необхідною умовою
допуску до захисту кваліфікаційної роботи є наявність відгуку
(подання) керівника та зовнішньої рецензії. Ці два документа
здобувач отримує у методиста кафедри (аудиторія К1-112).

Підбір рецензентів здійснюється випусковою кафедрою з
викладачів і наукових співробітників інших вузів,
висококваліфікованих фахівців підприємств і організацій, що
мають вищу економічну освіту.

Здобувач має право ознайомитися з рецензією (оцінюється
за 20- бальною шкалою) та відгуком (оцінюється за 30-бальною
шкалою) і підготувати відповідь на зауваження, що містяться в
них. Внесення будь-яких виправлень у кваліфікаційну роботу
після рецензування не допускається.

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому
засіданні екзаменаційної комісії. Оцінюється захист за 50-
бальною шкалою. Комісія розглядає документацію і заслуховує
доповідь дипломника (до 10 хвилин). Після доповіді здобувач
відповідає на питання членів екзаменаційної комісії і осіб, що є
присутніми на захисті. При цьому дозволяється користуватися
пояснювальною запискою і графічним матеріалом. Після
відповіді на всі питання відповідальний секретар
екзаменаційної комісії зачитує відгук керівника і рецензію.
Потім здобувачеві надається право відповісти на висловлені в
них зауваження і положення.

Рішення про оцінку захисту кваліфікаційної роботи, а
також про присвоєння здобувачеві кваліфікації магістра і
видачі диплома приймається комісією на закритому засіданні



відкритим голосуванням. По закінченні кожного засідання
голова екзаменаційної комісії оголошує результати захисту.
Результати захисту оголошуються в цей самий день після
оформлення протоколів засідань екзаменаційної комісії.
Результатом є сумарна оцінка трьох складових: захисту
кваліфікаційної роботи – max 50 балів, відгук керівника
(подання) – max 30 балів, рецензія – max 20 балів.

Здобувач, що не захистив кваліфікаційну роботу,
допускається до повторного захисту у встановленому законом
порядку.

Після захисту кваліфікаційну роботу у повному обсязі
здають на випускову кафедру (як паперова, так і електронна
версії).
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Суми 2021 р.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки і менеджменту

Шифр _____________

Наказ ректора «До захисту допускається»
про затвердження теми завідувач кафедри

_____________Г. О. Швіндіна

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА
на тему

“________________________________________________”

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

Студента гр. ______ ____________________________________
(ПІБ студента)

Подається на здобуття освітнього ступеня магістр.

Кваліфікаційна робота магістра містить результати власних досліджень.
Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на
відповідне джерело ___________________ ПІБ студента

(підпис)

Науковий керівник: ____________________ вч. зв., наук. ступ. ПІБ викладача

Суми 20___р.



ДОДАТОК Б
Приклад оформлення та шаблон для заповнення листа-завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту
Кафедра управління імені Олега Балацького

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри________________

___________________
„____”_____20______ р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
за спеціальністю

281 Публічне управління та адміністрування,
освітньо-професійна програма

«Адміністративний менеджмент»
студенту групи АМ.мз-01с
Іваненку Івану Івановичу

1. Тема роботи “Адміністративний менеджмент у сфері спорту (на прикладі
спортивного клубу СумДУ)”
затверджена наказом по СумДУ №______ від „_____”____________ 20____ р.
2. Термін подання студентом закінченої роботи: 1 грудня 2021р.
3. Мета кваліфікаційної роботи: вивчити особливості адміністративного менеджменту
у сфері спорту.
4. Об’єкт дослідження: Спортивний клуб СумДУ та його діяльність.
5. Предмет дослідження: соціально-економічні та організаційні відносини, що
виникають в процесі адміністрування діяльності у сфері спорту.
6. Кваліфікаційна робота виконується на матеріалах Законів України, Постановах та
розпорядженнях Кабінету Міністрів України, Наказах Міністерства освіти та науки
України, Наказах Міністерства молоді та спорту, методичних рекомендаціях, статтях,
наукових видання, документації спортивного клубу “СумДУ” тощо.
7. Орієнтовний план кваліфікаційної роботи, терміни подання розділів керівникові та
зміст завдань для виконання поставленої мети.

№ пор. Назва розділу Термін подання
І Теоретичні основи адміністратвиного

менеджменту у сфері спорту
01.11.2021



ІІ Організаційні основи проведення
спортивних змагань

15.11.2021

ІІІ Адміністрування заходу у сфері спорту 25.11.2021

Зміст завдань для виконання поставленої мети кваліфікаційної роботи магістра:
У розділі 1 студент має дослідити систему адміністративного управління, систему
управління фізичною культурою та спортом, методи та форми залучення населення до
занять фізичною культурою та спортом.
У розділі 2 студент має проаналізувати спортивні змагання як основу фізичної
культури та спорту, особливості проведення спортивних змагань, способи проведення
спортивних змагань, особливості організації проведення змагань з настільного тенісу.

У розділі 3 студент має провести аналіз показників діяльності спортивного клубу
СумДУ, запропонувати заходи з організації участі команди університету в Чемпіонаті
України з настільного тенісу, організаційні аспекти проведення змагань, фінансові
аспекти проведення змагань, джерела фінансування як фактор розвитку спорту.

8. Консультації щодо виконання роботи:

Розділ Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата
Завдання
видав

Завдання
прийняв

1
2
3

9. Дата видачі завдання______________________________________________

Керівник кваліфікаційної роботи
_________ ПІБ
(підпис)

Завдання до виконання одержав ___________ ПІБ____________
(підпис)



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту
Кафедра управління імені Олега Балацького

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри________________

___________________
„____”_____20______ р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
за спеціальністю

281 Публічне управління та адміністрування,
освітньо-професійна програма

«Адміністративний менеджмент»
студенту групи_________

__________________________________________________________________
1. Тема роботи ____________________________________________________
затверджена наказом по СумДУ №______ від „_____”____________ 20____ р.
2. Термін подання студентом закінченої роботи__________________________
3. Мета кваліфікаційної роботи:______________________________________
4. Об’єкт дослідження:_____________________________________________
5. Предмет дослідження:__________________________________________
6. Кваліфікаційна робота виконується на матеріалах____________________
7. Орієнтовний план кваліфікаційної роботи, терміни подання розділів
керівникові та зміст завдань для виконання поставленої мети.
№ пор. Назва розділу Термін подання

І
ІІ
ІІІ

Зміст завдань для виконання поставленої мети кваліфікаційної роботи
магістра:
У розділі 1 студент має дослідити___________________________________
У розділі 2 студент має провести аналіз_______________________________
У розділі 3 студент має запропонувати________________________________



8. Консультації щодо виконання роботи:

Розділ Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата
Завдання
видав

Завдання
прийняв

1
2
3

9. Дата видачі завдання______________________________________________

Керівник кваліфікаційної роботи
_________ ПІБ
(підпис)

Завдання до виконання одержав ___________ ПІБ____________
(підпис)



ДОДАТОК В
Приклад оформлення анотації (3-тя сторінка кваліфікаційної

роботи)
АНОТАЦІЯ

У роботі досліджено особливості адміністративного
менеджменту у сфері спорту. Розглянуто систему
адміністративного управління та систему управління спортом.
Досліджено особливості підготовки спортивних змагань, методи
і форми їх проведення,а також складові їх адміністрування.
Детально розглянуто особливості організації змагань з
настільного тенісу, розрахунку вартості їх проведення, а також
пошуку додаткового фінансування спортивних заходів.
Ключові слова: адміністративний менеджмент, спорт, фізична

культура, адміністрування спорту, спортивні змагання.



ДОДАТОК Г
Приклад оформлення реферату

РЕФЕРАТ

Структура і обсяг кваліфікаційної роботи магістра.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку
використаних джерел, який складається з 43 найменувань.
Загальний об'єм роботи складає 53 сторінки, у тому числі 3
таблиці, 4 рисунки, список використаних джерел на 2 сторінках.

Мета роботи: вивчити особливості адміністративного
менеджменту у сфері спорту.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити
наступні завдання:

- розглянути теоретичні основи адміністративного
управління спортивної галузі;

- розглянути організаційні та методичні основи проведення
спортивних заходів;

- дослідити особливості роботи організації сфери спорту (на
прикладі спортивного клубу СумДУ);

- розробити адміністративний та фінансовий план
проведення спортивного заходу.

Об'єкт дослідження: Спортивний клуб СумДУ та його
діяльність.

Предмет дослідження: соціально-економічні та
організаційні відносини, що виникають в процесі
адміністрування діяльності у сфері спорту.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають
загальнонаукові принципи пізнання, фундаментальні положення
і принципи теорії адміністративного менеджменту, теорії та



методики фізичної культури та спорту, методи узагальнення,
порівняння, системного аналізу, методи моделювання і
планування. Практичну основу роботи складає функціонування
та аналіз діяльності спортивного клубу СумДУ, а також
адміністративне планування участі у спортивному змаганні (на
прикладі Чемпіонату м. Суми з настільного тенісу).

Ключові слова. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ,
СПОРТ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, АДМІНІСТРУВАННЯ
СПОРТУ, СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ.
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Резюме
кваліфікаційної роботи магістра

за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
(освітньо-професійна програма
“Адміністративний менеджмент”)

студента групи АМ.мз-91с
Іваненка Івана Івановича

Тема кваліфікаційної роботи магістра: Адміністративний
менеджмент у сфері спорту (на прикладі спортивного клубу
СумДУ).

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який
складається з 63 найменувань. Загальний об'єм роботи складає
53 сторінки, у тому числі 3 таблиці, 4 рисунки, список
використаних джерел на 6 сторінках.

Мета роботи: вивчити особливості адміністративного
менеджменту у сфері спорту.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити
наступні завдання:

- розглянути теоретичні основи адміністративного
управління спортивної галузі;

- розглянути організаційні та методичні основи проведення
спортивних заходів;

- дослідити особливості роботи організації сфери спорту
(на прикладі спортивного клубу СумДУ);

- розробити адміністративний та фінансовий план
проведення спортивного заходу.

Об'єкт дослідження: Спортивний клуб СумДУ та його
діяльність. Предмет дослідження: соціально-економічні та



організаційні відносини, що виникають в процесі
адміністрування діяльності у сфері спорту.

Методи дослідження: загальнонаукові принципи пізнання,
фундаментальні положення і принципи теорії адміністративного
менеджменту, теорії та методики фізичної культури та спорту,
методи узагальнення, порівняння, системного аналізу, методи
моделювання і планування. Практична значимість. Результати
роботи можуть бути використані державними службовцями,
представниками спортивних федерацій, клубів та організацій
при організації своєї роботи, в тому числі при підготовці та
проведенні спортивно-масових заходів, чемпіонатів тощо.

Ключові слова. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ,
СПОРТ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, АДМІНІСТРУВАННЯ
СПОРТУ, СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ.
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ДОДАТОК К
Приклад оформлення електронної версії анотації на трьох мовах для

розміщення на сайті

У роботі досліджено особливості адміністративного менеджменту у
сфері спорту. Розглянуто систему адміністративного управління та
систему управління спортом. Досліджено особливості підготовки
спортивних змагань, методи і форми їх проведення,а також складові їх
адміністрування. Детально розглянуто особливості організації змагань
з настільного тенісу, розрахунку вартості їх проведення, а також
пошуку додаткового фінансування спортивних заходів.
Ключові слова: адміністративний менеджмент, спорт, фізична
культура, адміністрування спорту, спортивні змагання.

The peculiarities of administrative management in the field of sports are
investigated in the work. The system of administrative management and the
system of sports management are considered. Features of preparation of
sports competitions, methods and forms of their carrying out, and also
components of their administration are investigated. The peculiarities of the
organization of table tennis competitions, the calculation of the cost of their
holding, as well as the search for additional funding for sporting events are
considered in detail.
Key words: administrative management, sports, physical culture, sports
administration, sports competitions.

В работе исследованы особенности административного менеджмента
в сфере спорта. Рассмотрена система административного управления
и систему управления спортом. Исследованы особенности подготовки
спортивных соревнований, методы и формы их проведения, а также
составляющие их администрирования. Подробно рассмотрены
особенности организации соревнований по настольному теннису,



расчёта стоимости их проведения, а также поиска дополнительного
финансирования спортивных мероприятий.
Ключевые слова: административный менеджмент, спорт, физическая
культура, администрирование спорта, спортивные соревнования.
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