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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Атестація випускників освітньої програми «Державна служба» зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» проводиться в 

формі письмового іспиту та захисту кваліфікаційної роботи магістра і 

завершується виданням документа державного зразка з присудженням йому 

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр публічного управління 

та адміністрування». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть 

включатися представники роботодавців та їх об’єднань.  

Кваліфікаційної робота магістра  перевіряється керівником на плагіат.  

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 керівником кваліфікаційної роботи на плагіат; 

– зовнішнє рецензування; 

– захист кваліфікаційної роботи на засіданні екзаменаційної комісії. 
Електронна версія кваліфікаційної роботи (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 випускником та науковим керівником; 

– резюме (додаток Ж), не підшивається до кваліфікаційної роботи. 

Друкується на окремому аркуші. Текст резюме є копією тексту реферату та 

оформляється відповідно до додатка Ж; 

– плакати (додаток З) 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 випускника 

та керівника, додаток Е) 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), 

випускник отримує у методиста кафедри управління (аудиторія Н 222). 
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– рецензія зовнішнього рецензента. Бланк Рецензії випускник 

отримує у методиста кафедри управління (аудиторія Н 222). У Бланку зазначені 

координати персонального зовнішнього рецензента, якому  випускник 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 випускник отримує у керівника; 

– підготовлена (за бажанням випускника) паперова доповідь на 5–7 

хвилин; 

– залікова книжка. 

 

2 ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

 

2.1 Тематика кваліфікаційних робіт 

 

Вибір теми кваліфікаційної роботи 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 випускника). 

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 ( наприклад, рекомендується 

писати Сумська міська рада замість СМР). 

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. 

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 (орієнтовний) 

1. Організація роботи органів управління освітою на місцевому рівні (на 

прикладі…). 

2. Соціально-економічний розвиток об’єднаних територіальних громад в 

умовах адміністративно-територіальної реформи (на прикладі…). 
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3. Удосконалення організації діяльності медичних закладів в умовах 

децентралізації  (на прикладі…).  

4. Особливості удосконалення системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування в Україні (на прикладі…). 

5. Управління інвестиціями на рівнях регіонального регулювання (на 

прикладі…). 

6. Управлінська культура і стилі керівництва персоналом в органах 

місцевого самоврядування (на прикладі…).   

7. Перспективи розвитку та вдосконалення кадрових технологій в державній 

службі України  (на прикладі…). 

8. Створення організаційної структури органів місцевого самоврядування 

для цілей сталого розвитку громади (на прикладі…). 

9. Удосконалення кадрової політики в територіальних органах (на 

прикладі…).  

10.  Конфлікт інтересів в органах місцевого самоврядування (на прикладі…). 

11.  Організація ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з 

органами державної влади (на прикладі сфери надання освітніх послуг). 

12.  Реформування служби в органах місцевого самоврядування в умовах 

євроінтеграції (на прикладі…).   

13.  Реформування державного управління в сфері цивільного захисту (на 

прикладі…). 

14.  Розвиток системи надання адміністративних послуг у регіоні (на 

прикладі…).  

15.  Удосконалення  роботи виконавчих органів влади з сучасною молоддю 

(на прикладі…).  

16.  Механізм взаємодії органів місцевого самоврядування з органами 

державної виконавчої влади щодо формування спроможних громад  (на 

прикладі…). 

17.  Удосконалення надання муніципальних послуг на основі впровадження 

інноваційних технологій (на прикладі…).  

18.  Інформаційні виклики стратегічного забезпечення органів державної 

служби та публічної влади України (на прикладі…). 

19.  Система управління охороною праці у навчальних закладах регіону  (на 

прикладі…). 

20.  Удосконалення механізмів співпраці органів влади з інститутами 

громадянського суспільства  (на прикладі…). 

21.  Удосконалення механізму підготовки та прийняття управлінських 

рішень в органах місцевого самоврядування (на прикладі…). 

22.  Електронне урядування, як елемент забезпечення виконання соціальних 

функцій державою (на прикладі…). 

23.  Удосконалення роботи органів самоорганізації населення та підвищення 

їх значення в системі місцевого самоврядування (на прикладі…). 

24.  Формування іміджу органу місцевого самоврядування (на прикладі…). 
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25.  Удосконалення управління земельними ресурсами на регіональному 

рівні (на прикладі…). 

26.  Удосконалення системи та механізмів надання соціальних послуг у 

рамках реформування органів місцевого самоврядування 

27.  Роль державного регулювання в системі обслуговування платників 

податків (на прикладі…). 

28.  Розвиток місцевого самоврядування в умовах реалізації реформи 

децентралізації (на прикладі…). 

29.  Гендерно-орієнтовне бюджетування та шляхи його запровадження в 

державній службі України (на прикладі …). 

30.  Вдосконалення системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування в Україні (на прикладі…). 

31.  Організація роботи органів Пенсійного фонду щодо призначення та 

перерахунку пенсій (на прикладі…). 

32.  Впровадження сучасних шляхів електронного урядування при 

забезпеченні виконання соціальної функції держави (на прикладі …). 

33.  Розроблення стратегії управління інформаційними ресурсами в органах 

державної влади (на прикладі…). 

34.  Формування системи інформаційної безпеки в органах державного 

управління та місцевого самоврядування (на прикладі…). 

35.  Формування інформаційного середовища органів державної влади ти 

місцевого самоврядування (на прикладі…). 

36.  Організаційний механізм забезпечення якості управлінської інформації у 

сфері державної служби (на прикладі…). 

37.  Оцінка ефективності системи інформаційного забезпечення в органах 

державної влади та місцевого самоврядування (на прикладі…).  

38.  Формування інформаційної культури державного службовця як 

інструмент підвищення ефективності роботи органів державної влади (на 

прикладі…). 

39.  Удосконалення процесів документообігу в органах місцевого 

самоврядування (на прикладі…). 

40.  Удосконалення стандартів професійної діяльності державних службовців 

як інструмент підвищення ефективності державного управління (на 

прикладі…). 

 

2.2 Зміст, структура та обсяг кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота складається із таких елементів: 

- титульного аркуша (додаток А, не нумерується, але вважається 1-ю 

сторінкою); 

- листа-завдання на дипломне проектування, який заповнюється 

випускником (додаток Б, друкується на одному аркуші з обох сторінок, не 

нумерується, але вважається 2-ю сторінкою). Шаблон листа-завдання можна 

роздрукувати та заповнити ручкою або заповнити в шаблоні на комп’ютері. 
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- 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); 

- 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. 
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Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті роботи, вміщують 

після тексту реферату. 

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), 

надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми. 

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). 

У розділах викладається основний зміст дослідження: теоретичні основи, 

проблеми, практичні питання, досвід їх вирішення тощо. Кожний розділ 

закінчується короткими узагальненнями і висновками. Окремий розділ може 

бути присвячений відповідним розрахункам та методиці їх проведення. 

Науково-дослідна частина (перший розділ) є обов'язковою у 

кваліфікаційній роботі. Рівень її виконання характеризує професійну підготовку 

здобувача, його творчі здібності. Глибина і якість виконання цієї частини 

мають велике значення при оцінці роботи в цілому. Науково-дослідна частина 

може бути присвячена теоретичному аналізу стану питання з літературних 

джерел. 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 результатів дослідження, 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 (організації). При цьому обов'язково використовуються 
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сучасні статистичні та економіко-математичні методи аналізу із застосуванням 

ЕОМ. 

Надана інформація по тексту повинна бути ілюстрована цифровими 

даними, таблицями, графіками, схемами, діаграмами тощо. Разом з тим варто 

уникати надлишку інформації, перевантаження тексту зайвими цифрами. З 

цією метою слід використовувати матеріал монографічних досліджень, 

періодичної літератури, державної та відомчої статистики, досвід роботи 

аналогічних організацій (установ), дані спеціальних економічних та 

соціологічних досліджень, експериментів, матеріали оперативного обліку й 

контролю, особистих спостережень, узагальнень та прикладних наробок. 

На основі вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів 

здобувач повинен виявити вплив позитивних і негативних чинників, 

встановити причину недоліків, оцінити можливості організації 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 або 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. 

Бажано використовувати комп'ютерну техніку, економіко-математичні та 

економіко-статистичні методи і моделі дослідження економічних процесів і 

явищ. 

У розрахунково-практичній частині необхідно обґрунтувати передбачені 

шляхи реалізації виявлених резервів, докладно описати кожен захід разом з 

необхідними техніко-економічними показниками і розрахунками. Усі заходи 

обґрунтовуються з погляду необхідності, можливості й ефективності. 

Структурно розрахунково-практична частина може включати такі розділи: 

організаційний та соціально-економічний розділи. 

Організаційний розділ розрахунково-практичної частини містить 

теоретичне і методичне рішення поставлених у роботі задач. Одночасно в 

цьому розділі повинні бути розкриті організаційні аспекти впровадження 

проектних розробок (склад, зміст, послідовність необхідних організаційно-

технічних заходів, регламент їх виконання, виконавці).  

Соціально-економічний розділ повинен містити аналіз і оцінку соціальних і 

економічних аспектів рішень, розроблених в інших розділах розрахунково-

практичної частини кваліфікаційної роботи. У цьому розділі необхідно 

обґрунтувати соціально-економічну значущість і доцільність пропонованих 

заходів, їх вплив на найважливіші результати діяльності організації (організації, 

установ) і його/її підрозділів. Для цього розраховуються показники соціальної й 

економічної ефективності. 
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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. 

У додатки можуть бути включені  додаткові ілюстрації або таблиці. 

 

3 ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

 

3.1 Загальні вимоги 

 

Обсяг роботи становить 30-40 сторінок загального обсягу. До загального 

обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел. 

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. 
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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. 

 
Рисунок 3.1 – Приклад скріплення кваліфікаційної роботи 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Приклад нумерації назви розділу, підрозділу та нумерації 

сторінок 
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РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

1.1 Сучасні тенденції формування системи адміністративного 

менеджменту на підприємствах 

 

  

 У більш широкому сенсі потрібно розглядати не лише будь-яку 

точку, а й принцип організації торгівлі. Під визначення рітейл підпадає… 

…… 
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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 3.3 – Лінійно-функціональна структура 

 

 

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 
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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 2.4 

Рух  персоналу 

Показник 2016 р. 2016 р. 

Відхилення (+/-) 

+/– % 

Прийнято працівників, осіб 0 5 5 – 

Звільнено працівників, осіб 0 1 1 – 

Середньоспискова кількість 80 84 4 5 

 

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. 

 

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: 
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Д

Q
Q середдоб

кв
.  ,      (3.1) 

де середдобQ .  – середньодобовий вантажообіг по заводу в цілому, т/добу; 

квQ – квартальний вантажообіг, т/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. 

Посилання в тексті на джерела слід 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.  

 

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, 
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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 Примітки 

Примітки до тексту і таблиць, в яких наводять довідкові та пояснювальні 

дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному 

аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад: 

 

Примітки: 

1. ...  

2. ... 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» 

ставлять крапку. 

 

3.8 Виноски 

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, 

допускається оформляти виносками. Виноски позначають надрядковими 

знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою. Нумерація 

виносок – окрема для кожної сторінки. Знаки – виноски проставляють 

безпосередньо після того слова числа, символу, речення, до якого дають 

пояснення та перед текстом пояснення. Текст виноски вміщують під таблицею 

або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 

30–40 мм, проведеною в лівій частині сторінки. 

 

Приклад 

Цитата в тексті: «Він базується на використанні інтуїтивного 

прогнозування за методом Дельфи
1)

». 

Відповідне подання виноски: 

_______________ 
1)

У стародавньому місті Дельфи жерці змагались у пророкуванні 

майбутнього. Метод, який названо ім'ям цього міста, спочатку 

використовувався для «прорікання» часу настання події, що прогнозувалася. 

Він не допускає прямих контактів між експертами. 
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3.9 Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків. Джерела можна розміщувати в один із таких способів: у порядку 

появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований 

при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків, у хронологічному порядку. 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 

1 2 3 

Книги Один, два або три 

автори   

Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. 

Підприємництво у сільській місцевості : 

довідник.  Житомир, 2013. 321 с.  

Чотири та більше 

авторів 

Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. 

Житомир,  2003. 174 с.  

Автор та перекладач Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / 

пер.  з англ. В. Біленького та ін. Київ : Молодь, 

1997. 998 с.  

Частина 

видання 

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.  

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.  

Статті з періодичних 

видань  

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. 

Оцінка   результативності і ефективності 

виробництва  органічної агропродовольчої 

продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28.  

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).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n99
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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).  

 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).  

 

Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in 

the  Age of Stephen Colbert and Jon Stewart. Journal 

of  Popular Culture. 2009. Vol. 42, № 5. P. 856–874. 

DOI:  10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x.  

 

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).  

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 
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фінансів України від  20 квіт. 2015 р. № 449. Все про 

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

Стандарти ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління 

якістю.  [Чинний від 2001-06-27]. Київ, 2001. 24 с. 

(Інформація  та документація).  

 

 

3.10 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) . 

3.11 Вимоги до оформлення графічної частини роботи (плакатів) 

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 випускника та керівника, додаток Е) 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 випускник надсилає електронну версію 
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готової кваліфікаційної роботи керівнику напередодні захисту. В процесі 

написання роботи здобувач може самостійно перевіряти на плагіат свою 

роботу, використовуючи загальнодоступні програми для перевірок на плагіат в 

Інтернеті. Задовільним вважається відсоток плагіату в межах 1–25 %. 

Керівник проводить перевірку відповідно до методичної інструкції: 
http://document.sumdu.edu.ua/system/file/rcie9ec320fe81cf1dd105a5437e32b9be4 
 

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 Н222).  

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 дипломник 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 дипломникові 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. 

 

http://document.sumdu.edu.ua/system/file/rcie9ec320fe81cf1dd105a5437e32b9be4
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https://management.fem.sumdu.edu.ua/%20docs/method/281_master_am.pdf
https://management.fem.sumdu.edu.ua/%20docs/method/281_master_am.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88
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Додаток А 

Приклад оформлення та шаблон для заповнення титульного аркуша 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Центр професійної та післядипломної освіти 

Кафедра управління імені Олега Балацького 

 
Шифр _____________  

 

Наказ ректора про      До захисту допускається 

затвердження теми      завідувач кафедри 

        ______________Г. О. Швіндіна 

 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА 

на тему 

«Організація роботи органів управління освітою 

 на місцевому рівні 

 (на прикладі департаменту освіти Сумської міської ради)» 

281 «Публічне управління та адміністрування» (Державна служба) 

 

Студента гр.  ДСмз-81с      Іваненко І. І. 

          

           

 

 

Науковий керівник     канд. екон. наук, доц. Петренко П. П. 
 

 

 

 

Суми 2020  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Центр професійної та післядипломної освіти 

Кафедра управління імені Олега Балацького 

 
Шифр _____________  

 

Наказ ректора про      До захисту допускається 

затвердження теми      завідувач кафедри 

        ______________Г. О. Швіндіна 

 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА 

на тему 

«_____________________________________________» 

281 «Публічне управління та адміністрування» (Державна служба) 

 

Студента гр. _______     ___________________________ 

                    (П. І. П/б) 
           

 

 

Науковий керівник      ___________________________ 
                                                                                                                (науковий ступінь, вчене звання, П. І. П/б) 

 

 

 

 

 

 

 

Суми 20____  
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Додаток Б 

Приклад оформлення та шаблон для заповнення листа-завдання 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Центр професійної та післядипломної освіти 

Кафедра управління імені Олега Балацького 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри________________ 

_______________________________ 

______   ______________20______ р. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

за спеціальністю  

281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба) 

студенту групи__......______ 

Іванову Івану Івановичу 
     (прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема роботи ___        _НАЗВА ТЕМИ, ЯК ЗАЗНАЧЕНО В НАКАЗІ 

_____________________________________________________________________________ 

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 Законів України, Постанов Кабінету 

Міністрів України, щорічної статистичної звітності організації, податкової звітності 

організації, положення про структурний підрозділу – якщо є)___(прописується лише те, що 

використовували при написанні кваліфікаційної роботи)______________________ 

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 повинен дослідити_______________________________________________ 

У розділі 2 студент повинен провести аналіз__________________________________________ 

У розділі 3 студент повинен обґрунтувати (запропонувати)_____________________________ 
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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   _________                    ___________ 
            (підпис)                                      (П. І. П/б) 

 

Завдання до виконання одержав   ________                      ____________ 
            (підпис)                           (П. І. П/б) 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Центр професійної та післядипломної освіти 

Кафедра управління імені Олега Балацького 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри________________ 

_______________________________ 

 ______    ______________20______ р. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

за спеціальністю 

 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба) 

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 повинен дослідити___________________________________ 

У розділі 2 студент повинен провести аналіз_____________________________ 

У розділі 3 студент повинен обґрунтувати (запропонувати)_________________ 

8. Консультації щодо виконання роботи:  

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

Завдання 

видав 

Завдання 

прийняв 

1    
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2    

3    

 

9. Дата видачі завдання______________________________________________ 

 

 

Керівник кваліфікаційної роботи              _________                    ___________ 
            (підпис)                                      (П. І. П/б) 

 

Завдання до виконання одержав   ________                      ____________ 
            (підпис)                           (П. І. П/б 
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Додаток В 

Приклад оформлення анотації (3-тя сторінка кваліфікаційної роботи) 

 

АНОТАЦІЯ 

 

У роботі розглянуто теоретичні й методичні основи щодо формування 

логістичної системи виробничого організації. 

На базі використання системного аналізу до вивчення  процесів управління 

рухом матеріальних потоків організації виявлено основні причини низького 

рівня застосування логістичного підходу та обґрунтована необхідність 

управління взаємозв’язаними процесами як єдиним матеріальним потоком. 

Виявлено основні підрозділи та взаємозв’язки, що можуть скласти основу 

логістичної системи організації. Запропоновано основні напрямки формування 

логістичної системи організації. 

Виявлено можливість зменшення витрат на придбання сировини та 

матеріалів за умов більш ретельного підходу до вибору постачальників 

(використання методу АБС-аналізу та визначення рейтингу постачальника). 
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Додаток Г 

Приклад оформлення реферату  

РЕФЕРАТ 

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Загальний обсяг 

кваліфікаційної роботи магістра становить 35 с., зокрема, 9 таблиць, 

10 рисунків, 55 найменувань використаних джерел. 

Метою роботи є теоретичне обґрунтування, а також визначення основних 

напрямків і рекомендацій щодо організації пасажирських перевезень на 

міжміських маршрутах у Сумській області. Відповідно до поставленої мети 

були вирішені такі завдання: 

– аналіз теоретичних та методичних підходів щодо організації 

автоперевізницької діяльності та формування транспортної системи; 

– вивчення складу, структури, напрямків та періодичності руху 

транспортних потоків на маршруті; 

– розроблення та обґрунтування комплексу заходів щодо підвищення 

рентабельності перевезень за маршрутом «Шостка – Суми». 

Предметом дослідження є відносини, що виникають у процесі 

планування, управління а також контролю пасажирських перевезень та 

супутніх їм фінансових та інформаційних потоків. 

Об’єктом дослідження є діяльність  приватних перевізників, транспортних 

підрозділів організації, пов’язаних з пасажирськими перевезеннями в Сумській 

області. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є діалектичний 

метод наукового пізнання, системний підхід та методи логістичного налізу. У 

роботі було використано ретроспективний аналіз, структурний  аналіз, 

порівняльний аналіз, коефіцієнтний аналіз. 

Наукова новизна. Розроблено та запропоновано визначення категорії 

«адміністративне управління автомобільними перевезеннями» .  

Ключові слова: АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ , АВТОБУС, ПАСПОРТ 

МАРШРУТУ, РЕЙС, ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, РОЗКЛАД РУХУ.
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Додаток Д 

Зразок оформлення змісту кваліфікаційної роботи 

ЗМІСТ 

                                                                                                                 С. 

ВСТУП................................................................................................... 4 
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В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: РЕГІОНАЛЬНІ 

АСПЕКТИ……………………………………………………………….. 

 

 

6 

1.1. Порівняльний аналіз моделей управління в галузі охорони 

здоров’я Франції, США та України …………………………….. 

 

6 

1.2. Підприємництво в галузі охорони здоров’я……………………. 14 

1.3. Аналіз тенденцій розвитку галузі охорони здоров’я 
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18 

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ 

 ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я………… 

 

23 

2.1. Розвиток ринку послуг страхової медицини як напряму 

реформування галузі охорони здоров’я………………………… 
23 

2.2. Розроблення адекватної стратегії ціноутворення для медичних 

послуг ……………………………………………………………… 

 

36 

2.3. Загальні положення з упровадження принципів ефективної 

організації управління лікувально-профілактичними закладами 

у м. Суми.......................................................................................... 

 

 

47 

РОЗДІЛ 3 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ…………………………………… 

 

 

55 

3.1. Основні проблеми управління лікувальними закладами 
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55 

3.2. Розроблення програми дій з впровадження системи медичного 

страхування для Сумської обласної клінічної лікарні………… 
65 

    3.3. Рекомендації у сфері експертизи та контролю якості послуг 
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76 
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Додаток Е 

Приклад оформлення та шаблон для заповнення кутового штампа для плакатів 

 

      

НАЗВА ДИПЛОМА      
Зміни Арк. Номер док. Підп. Дата 

Розроб. П. І. П/б 

здобувача 

Підппис 

здобувача 
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Додаток Ж 

Основні складові та приклад оформлення резюме 

 

 

Резюме 

кваліфікаційної роботи магістра 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  

(освітня програма  «Державна служба») 

групи ДСмз-81с 

_________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по-батькові здобувача) 

 

 

Тема роботи.  

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи магістра. 

Мета роботи.  

Об’єкт дослідження. 

Предмет дослідження 

Методи дослідження. 

Інформаційна база дослідження. 

Результати роботи. 

Ключові слова. 
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Резюме  

кваліфікаційної роботи магістра 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  

(освітня програма  «Державна служба») 

групи ДСмз-81с 

Іваненка Івана Івановича 

 

Тема роботи. Удосконалення системи управління персоналом на 

підприємстві (на прикладі Недригайлівської філії КБ «Приватбанк») 

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Загальний обсяг – 35 с., 

зокрема, 9 таблиць, 10 рисунків, 55 найменувань використаних джерел. 

Мета роботи – розробити комплексну програму дій з удосконалення 

системи управління персоналом на промисловому підприємстві. 

Об’єкт дослідження – система управління персоналом Недригайлівської 

філії КБ «Приватбанк» 

Предмет дослідження – система організаційно-економічних відносин, які 

виникають у процесі управління персоналом в організаціях банківської сфери. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження 

складають загальнонаукові принципи пізнання, фундаментальні положення і 

принципи теорії управління, методи системного аналізу, узагальнення, 

порівняння, методи моделювання і прогнозування. 

Інформаційна база дослідження: правові та нормативні акти Верховної 

Ради і Кабінету Міністрів України, наукові праці провідних вітчизняних і 

закордонних вчених у галузі теорії управління, інтернет-ресурси, статистична 

звітність організації, результати опитування, одержані безпосередньо автором. 

Результати роботи. Основними результатами роботи є комплексна 

програма дій з удосконалення системи управління персоналом, яка включає в 

себе 6 етапів та охоплює всі функціональні підрозділи організації.  

Ключові слова: управління персоналом, плинність, закріплення, факторний 

аналіз, економічний ефект, ефективність. 
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Додаток И 

Приклад оформлення плакатів 
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Додаток К 

Приклад оформлення електронної версії анотації на трьох мовах  

для розміщення на сайті 

 

У роботі розглянуто теоретичні і методичні основи щодо формування 

логістичної системи виробничої організації. 

На базі використання системного аналізу до вивчення  процесів управління 

рухом матеріальних потоків організації виявлено основні причини низького рівня 

застосування логістичного підходу та обґрунтована необхідність управління 

взаємозв’язаними процесами як єдиним матеріальним потоком. Виявлено основні 

підрозділи та взаємозв’язки, що можуть скласти основу логістичної системи 

організації. Запропоновано основні напрямки формування логістичної системи 

організації. 

Виявлено можливість зменшення витрат на придбання сировини та матеріалів 

за умов більш ретельного підходу до вибору постачальників (використання методу 

АБС-аналізу та визначення рейтингу постачальника). 

 

 

The theoretical and methodological bases on forming of logistic system of 

production enterprise are considered in the work. 

Based on the use of system analysis to study the processes of managing the material 

flows of the enterprise, the main reasons for the low level of application of the logistic 

approach have been identified and the necessity of managing the interrelated processes as a 

single material flow has been substantiated. The basic units and interconnections that can 

form the basis of the enterprise logistics system have been identified. The basic directions of 

formation of logistic system of the enterprise are offered. 

The possibility of reducing the cost of raw materials and materials has been 

identified under a more careful approach to the selection of suppliers (using the ABS 

analysis method and determining the supplier rating). 

 

 

В работе рассмотрены теоретические и методические основы по 

формированию логистической системы производственного предприятия. 

На базе использования системного анализа к изучению процессов управления 

движением материальных потоков предприятия выявлены основные причины низкого 

уровня применения логистического подхода и обоснована необходимость управления 

взаимосвязанными процессами как единственным материальным потоком. Выявлены 

основные подразделения и взаимосвязи, которые могут составить основу 

логистической системы предприятия. Предложены основные направления 

формирования логистической системы предприятия. 

Выявлена возможность уменьшения расходов на приобретение сырья и 

материалов в условиях более тщательного подхода к выбору поставщиков 

(использование метода АБС-анализа и определения рейтинга поставщика). 
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Навчальне видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки 
з підготовки, оформлення та захисту  

кваліфікаційної  роботи магістра 

для здобувачів спеціальності  

281 «Публічне управління та адміністрування»  

освітньої програми  «Державна служба» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти   

усіх форм навчання 
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