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ВСТУП 

 

Методичні вказівки підготовлено відповідно до Положення про 

підсумкову державну атестацію випускників вищих навчальних закладів 

України, затвердженої Постанови Міністерства освіти і науки України щодо 

вищої освіти. У частині щодо дипломних робіт висвітлюються питання: 

– підсумкова державна атестація студента включає у себе захист 

кваліфікаційної роботи в формі магістерської роботи; 

– порядок і терміни виконання дипломних робіт установлюються вченою 

радою вищого навчального закладу; 

– до захисту магістерської роботи допускаються студенти, які завершили 

повний курс попереднього навчання. 

Методичні вказівки передбачають вимоги, які мають бути обов’язково 

виконані магістрантами, а також рекомендації, реалізувати які доцільно з 

метою підвищення якості дипломних робіт. Особливістю є те, що, по-перше, 

ряд цих рекомендацій базується на досвіді підготовки дипломних робіт: як 

позитивному, так і негативному; по-друге, у даній методичній розробці 

наведено низку важливих положень, спрямованих на подальше покращення 

професійної підготовки фахівців з вищою освітою.  

Знання методики написання магістерських робіт, форм і методів 

управління, прийомів економічного аналізу, видів самостійної роботи, методів 

економічних досліджень, елементів наукового внеску, особливостей 

дослідження перехідної економіки – необхідні магістрантам не лише для 

успішного завершення навчання в університеті, але й для майбутньої 

практичної роботи як фахівця-менеджера вищої кваліфікації з високим 

потенціалом фундаментальної освіти. Випускників готують для планово-

економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідної діяльності в 

різних галузях управління, економіки та виробництва. Творча праця, наукова 

методологія, гнучкість мислення особливо важливі за сучасних умов створення 

в Україні ефективної ринкової економіки, якій потрібні не керівники-виконавці, 
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а підприємці, комерсанти, фінансисти, менеджери-генератори оригінальних 

господарських ідей, нестандартних управлінських рішень. Кажучи словами 

Еріха Фромма, «розвиток буде визначатися не стільки тим, що людина має, 

скільки тим, хто вона є і що вона може зробити з тим, що має». 

Методичні вказівки містять пропозиції щодо ведення дослідження, а 

також написання пояснювальної записки до роботи. Особлива увага приділена 

головному розділу роботи – «Організація виконання магістерської дипломної 

роботи» і його підрозділу «Методи досліджень». 

У методичних вказівках, зокрема, розглянуті питання: підготовка, 

написання та захист магістерської роботи; практичні пропозиції, форми та 

методи проведення наукових досліджень, а також особливості роботи 

магістранта з урахуванням його досвіду роботи у студентському науковому 

товаристві кафедри менеджменту. 

Методичні вказівки містять єдині конкретні вимоги до дипломників 

відповідної спеціальності факультету економіки і управління і призначені для 

студентів денної та заочної форм навчання. При цьому творча самостійність 

студентів у методах написання дипломних робіт не тільки не обмежується, а 

всіляко заохочується. 
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1 ВИМОГИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ДО 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ І ЗАВДАННЯ МАГІСТРАНТА 

Студент на прикладі самостійної кваліфікаційної магістерської роботи 

має довести Державній атестаційній комісії: 

1 Глибокі теоретичні й практичні знання теми дослідження. 

2 Знання вітчизняної та зарубіжної літератури, особливо останніх років 

видання з проблематики, що досліджувалася. 

3 Розуміння сучасної економічної ситуації та актуальних проблем 

господарювання. 

4 Знання досягнень і недоліків у здійсненні економічної реформи в 

Україні. 

5 Володіння навичками практичних економічних досліджень. 

6 Уміння застосовувати наукові методи економічних досліджень. 

7 Здатність до економічного аналізу і внесення практичних рекомендацій, 

до програмування й роботи на комп’ютерах. 

8 Здібності до написання та оформлення наукових праць. 

9 Уміння обґрунтовувати і захищати свої позиції. 

10 Володіння іноземною мовою для виконання самостійних переказів 

зарубіжної літератури. 

Якщо державні екзамени оцінюють знання студента, то магістерська 

робота, окрім того, показує його вміння виконувати економічні дослідження. За 

останні роки все більше студентів стають авторами друкованих  наукових 

праць, у тому числі з теми дипломного дослідження. Це один з найважливіших 

показників оцінювання самостійності мислення, творчих здібностей 

магістранта. Усі названі критерії належать до кожної магістерської роботи і 

слугують для її оцінювання під час захисту на засіданні Екзаменаційної комісії 

– останньому етапі навчання студента в університеті. Такі вимоги є 

максимальними на сучасному етапі підготовки фахівців-менеджерів вищої 

кваліфікації. Реалізувати їх здатні не всі, але прагнути до цього зобов’язаний 

кожний студент-дипломник. 
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2 МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Перш ніж розпочати роботу над дипломним дослідженням, важливо 

знати вимоги, які до нього висуваються. Для того щоб краще зрозуміти їх, 

розглянемо особливості магістерської роботи як самостійної праці; види робіт, 

що виконуються практиками-менеджерами; задачі підготовки студентів-

менеджерів у вищому навчальному закладі, які мають бути реалізовані в 

дипломній роботі. Із урахуванням усього цього треба писати дипломну 

магістерську роботу та оцінювати її якість. 

 

2.1 Магістерська робота як самостійна праця студента 

Заздалегідь потрібно звернути увагу студентів на терміни «дипломна 

робота», «дипломник» і «диплом». Магістерська дипломна робота – це 

самостійна праця, а диплом – документ. Дипломник – це автор магістерської 

роботи. 

Спільне реферату і дипломної роботи полягає в тому, що вони є 

результатом самостійної розумової рукописної праці. Однак з позицій 

обов’язкових вимог, які висувають до них, вони мають суттєві особливості. 

Реферат містить роботу компілятивного характеру. Компіляція – це складання 

творів на основі чужих досліджень, чужих творів. Така робота також важлива 

для вивчення студентами форм і методів управління та особливостей 

використання їх на практиці.  

Творчість у рефераті не обов’язкова, але якщо вона є, то це треба 

заохочувати. Магістерська робота посідає проміжне місце між рефератом і 

дисертацією. Її відмінність від реферату полягає в тому, що вона має містити 

елементи творчої праці. Для магістранта – це, передусім, виконання практико-

економічних досліджень. Від дисертації магістерська робота відрізняється тим, 

що внесок в економічну науку в ній не є обов’язковою вимогою, хоч він 

бажаний і має місце в кращих дипломних роботах. 
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Оскільки магістерська робота пишеться щодо конкретних економічних 

наук, вона неодмінно повинна мати висновки і рекомендації практичного 

характеру. Усі висновки і рекомендації автора магістерської роботи слід не 

тільки сформулювати, але і досить переконливо обґрунтувати. 

Сьогодні одним з важливих завдань вищої школи є залучення студентів-

випускників до наукових досліджень. Відповідно до цього пропонується 

використовувати елементи наукових досліджень у випускних кваліфікаційних 

роботах магістрантів кафедри. 

 

2.2 Особливості  виконання окремих видів робіт 

За період навчання в університеті студенти мають змогу виконувати 

різноманітні види робіт практиків з публічного управління та адміністрування, 

а деякі – науково-дослідні роботи. Для подальшого розуміння змісту робіт 

розглянемо їх особливості та відмінності. 

Ординарні й дослідні роботи. Магістри в процесі своєї практичної 

діяльності виконують різноманітні роботи, серед яких визначимо: планування, 

прогнозування, нормування, виявлення резервів, стимулювання праці тощо. Із 

позиції виконання цих робіт, їх можна розділити на ординарні (недослідні) й 

дослідні. 

Ординарні роботи. Наприклад, фахівець може безліч разів підраховувати 

розміри заробітної плати (по підприємству, його підрозділах, окремих 

працівниках), визначати величини податків, вираховувати різноманітні 

показники. При цьому використовує заздалегідь відомі й необхідні методи 

розрахунків, формул, правил, виконання яких не виявляє творчості. Тут 

відхилення від установлених правил навіть недопустимі, тому подібна робота 

необхідна і корисна в управлінській роботі. 
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На відміну від такого виду діяльності, дослідні роботи включають у себе 

набуття нових знань, тому вони є результатом ініціативної, творчої, 

оригінальної праці. Наприклад, використання магістром сучасних методів 

управління, методів економічного аналізу, виявлення резервів збільшення 

продуктивності праці на підприємстві (організації), які сприяють поліпшенню 

результатів його господарської діяльності. Проведення такої змістовної роботи 

свідчить про отримання нових знань, з’ясування резервів виробництва. Серед 

дослідних робіт розрізняють: науково-дослідні роботи (НДР) і практично-

дослідні роботи (ПДР).  

Виконання науково-дослідної роботи передбачає створення нових 

наукових знань, тобто досі невідомих науці. Наприклад, розробка нового 

оцінного показника, нового принципу або методу господарської роботи, нової 

класифікації чинників тощо. 

Практично-дослідні роботи також пов’язані з виробленням нових знань, 

але не наукових, а практичних. Особливість їх полягає в тому, що вони являють 

інтерес тільки для господарської діяльності конкретних підприємств, 

організацій, регіонів, галузей. При цьому їх цінність тимчасова, тобто має 

відношення лише до обмеженого періоду часу, після закінчення якого новий 

практичний результат утрачає своє значення.  

Фахівці частіше виконують практично-дослідні роботи, але повинні 

володіти навичками і науково-дослідних робіт. 

Особливе місце посідають експериментальні роботи та роботи, що 

передбачають упровадження. Перші з них належать до науково-дослідних 

(ведуть до впровадження нових наукових ідей, є заключним етапом наукових 

досліджень, що впроваджується вперше на даному підприємстві та не 

застосовувалося ніде раніше), а другі – до практично-дослідних робіт, тому їх 

не треба виділяти в третю самостійну групу. Спільне полягає в тому, що вони 

пов’язані з впровадженням управлінських новин (ноу-хау).  
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Упровадження передового досвіду слугує початковим етапом нових для 

даного підприємства практичних робіт. 

 

2.3 Види самостійної роботи студентів-магістрів. Оцінка роботи 

Систему видів самостійної роботи студентів доцільно розглядати за 

такими напрямами: 

1. Теоретико-пізнавальна підготовка, яка вимагає від студента знань 

теорії відносно нових форм і методів управління під час створення цілісної, 

ефективної та гнучкої системи управління організацією в умовах розвитку 

ринкової економіки. У дипломній роботі необхідно показати знання теорії з 

теми дослідження, але цього недостатньо для того, щоб захистити дипломну 

роботу. Студенту необхідно також довести вміння виконувати практичні 

роботи. 

2. Практико-виконавча підготовка вимагає від студента вміння 

використати чинні адміністративно-правові акти (закони, укази, постанови, 

інструкції, методичні рекомендації, положення тощо). У дипломній роботі 

необхідно на конкретних прикладах практики показати це вміння. 

3. Практико-дослідна підготовка, яка вимагає від студента-менеджера 

вміння аналізувати господарську діяльність організації, використовувати у 

своїй діяльності сучасні концепції менеджменту, розкриття резервів 

виробництва, використовувати інструментарій обґрунтування та прийняття 

ефективних управлінських рішень, розробки стратегічних і тактичних планів 

діяльності організації, розробки пропозицій практичного характеру тощо.  

У дипломній роботі мають бути приклади відповідних розрахунків і 

обґрунтувань. 

4. Науково-дослідна підготовка вимагає знання основ і вміння виконувати 

науково-дослідні роботи, пов’язані з темою дослідження. 
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Безперечним є те, що кожна магістерська робота повинна довести 

теоретико-пізнавальну і практико-виконавську підготовку магістранта. Без 

цього студент не може бути допущений до захисту магістерської роботи. 

Беззаперечність вимоги до магістранта щодо практико-дослідної 

підготовки. Вона обов’язкова для випускника університету, для майбутнього 

кваліфікованого фахівця-менеджера, особливо для його роботи за умов 

ринкової економіки. Виконувати інструкції може навчитися фахівець із 

середньою професійною освітою.  

Людина ж з вищою освітою має бути здатною до практико-дослідної 

праці. Тому головним критерієм оцінювання дипломної роботи має стати саме 

ця здатність, яку дипломник і зобов’язаний розкрити у своєму дослідженні.  

Студенти-дипломники на початку виконання магістерської роботи 

знайомляться з критеріями оцінювання дипломних робіт, для їх урахування у 

своїй праці. Магістерська робота допускається до захисту тільки за умови, що 

вона містить виконані студентом самостійно практико-дослідні роботи, 

відповідні розробки, висновки, рекомендації щодо поліпшення роботи 

підприємства (організації) з їх обґрунтуванням. Дипломні роботи, у яких не 

врахована ця головна вимога, оцінюють нижчою оцінкою – «задовільно»/60/Е. 

Дипломні роботи, що містять практико-дослідні розробки, заслуговують 

на більш високі оцінки – «добре» від 74 до 89 балів або «відмінно» від 90 до 

100 балів, залежно від якості реалізації теоретико-пізнавальної та практико-

виконавчої підготовки і цінності практико-дослідної роботи магістранта. 

На вищу оцінку, «відмінно», за достатнього виконання інших вимог, має 

заслуговувати магістерська робота, що містить науково-дослідні розробки, 

елементи наукового внеску з розв’язання проблеми, що досліджується.  

При цьому ЕК з захисту дипломних робіт студентів у своїх висновках про 

дипломну роботу робить запис, що вона має наукове значення, а її автор 

рекомендується в аспірантуру університету. 
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3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ 

РОБОТИ 

Випускова кафедра згідно з встановленими термінами закріплює за 

кожним студентом викладача з науковим ступенем для сумісної роботи 

магістранта-дослідника та викладача-керівника магістерської роботи. Початок 

дипломного дослідження починається з отримання студентом «Завдання з 

підготовки магістерської роботи». Постановка завдань дипломника повинна 

бути конкретною, випливати із сучасного стану тих чи інших питань проблеми 

і обґрунтовуватись аналізом відповідних наукових робіт. Не менш важливо, 

щоб дослідження кожного з питань проблеми завершувалось 

узагальнювальним, підсумковим науковим результатом. Практичні пропозиції 

щодо вирішення конкретних питань проблеми мають бути аргументовані й 

мати критичну оцінку порівняно з уже наявними варіантами вирішення, у тому 

числі з позицій їх ефективності, прийнятності, наявності матеріальної чи іншої 

бази для можливостей реалізації. 

Титульна сторінка є першою сторінкою роботи і слугує джерелом 

бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа.  

Завдання на дипломну роботу має інформативний характер щодо 

підприємства, яке є об’єктом дослідження в дипломній роботі, теми дипломної 

роботи та графіка її виконання.  

Анотація обсягом в одну сторінку має містити короткий виклад сутності 

дипломної роботи, основні принципи розв’язання поставлених завдань і 

отримані результати. Викладення матеріалу в анотації має бути стислим і 

точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові 

ділових документів, уникати складних граматичних зворотів. Приклад 

оформлення анотації наведено у додатку Ж. 

Автореферат Текст автореферату має відображати об’єкт дослідження, 

мету роботи, методи дослідження, отримані результати і їх новизну, ступінь 

упровадження, рекомендації з упровадження, ефективність, сферу 

застосування, основні конструктивні й техніко-експлуатаційні характеристики. 
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Якщо відомостей про будь-який з цих пунктів робота не містить, то в рефераті 

відображають тільки інші частини, зберігаючи послідовність викладу тексту.  

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування 

та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони 

мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 

додатків, списку використаної літератури та ін. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 

(за необхідності). Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також 

використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх 

перелік може бути поданий у дипломі у вигляді окремого списку, який 

розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, у яких 

зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну 

розшифровку. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, 

позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, 

а їх розшифровку наводять у тексті під час першого згадування. 

У вступі обґрунтовується вибір теми, показується її актуальність, 

визначається ступінь дослідженості проблеми у зарубіжній і вітчизняній 

літературі, новизна, наукова-практична значущість, характеризується її місце у 

системі завдань формування ринкової економіки, формулюються основна мета і 

завдання роботи, визначається коло питань, об’єкти, методи та інформаційна 

база дослідження. Вступ має включати конкретні завдання, які потрібно 

розв’язати в результаті дослідження. Це звичайно робиться в формі 

перерахування (вивчити…, описати…, установити…, виявити…, вивести 

формулу… тощо). Формулювання цих завдань необхідно робити якомога 

точніше, оскільки опис їх розв’язання складає зміст розділів дипломної роботи. 

Обов’язковим елементом вступу є формулювання об’єкта та предмета 

дослідження. Об’єкт – це процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію 

та вибране для вивчення. В об’єкті вирізняється та його частина, що слугує 

предметом дослідження. Саме предмет дослідження визначає тему дипломної 

роботи, яка зазначається на титульній сторінці як назва. Слід також зазначити 

методи дослідження, які слугують інструментом виконання роботи, і 
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характеризувати матеріали та джерела отримання інформації (офіційні, наукові, 

літературні тощо).  

Наприкінці вступу бажано розкрити структуру роботи та обґрунтувати 

послідовність розміщення структурних елементів дипломної роботи. 

Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному 

тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом 

вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У 

кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням 

наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу 

вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. 

У 1-му розділі основної частини подають: огляд літератури за темою і 

вибір напрямів досліджень; виклад загальної методики і основних методів 

досліджень.  

В огляді літератури дипломник окреслює основні етапи розвитку 

наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи 

попередників, студент має назвати ті питання, що залишились невирішеними і, 

отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей 

розділ коротким резюме щодо необхідності проведення досліджень у галузі. 

У 2-му розділі обов’язковим є наведення основних економічних і 

фінансових показників діяльності підприємства (публічної служби) (у 

динаміці); аналіз діяльності конкретного підприємства згідно з вибраною 

тематикою. 

У 3-му розділі (проектна частина) дипломник має на основі попередніх 

розділів сформувати нові заходи щодо оптимізації, поліпшення діяльності 

підприємства, запропонувати пропозиції щодо нового розв’язання проблем 

економічного, виробничо-господарського, збутового, маркетингового напряму 

діяльності підприємства. 

У 4-му розділі дипломник на основі системного підходу та елементів 

економіко-математичного моделювання за допомогою комп’ютера має 

обробити наведену інформацію та обґрунтувати результати. 
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У 5-му розділі студент має на основі проведеного аналізу запропонувати 

шляхи покращання діяльності підприємства (згідно з темою дипломної роботи) 

і розрахувати економічний ефект від впровадження запропонованих заходів. 

4-й і 5-й розділи не є обов’язковими для спеціалізації «Муніципальний 

менеджмент» і можуть входити до складу 3-го розділу (проектної частини).  

У 6-му розділі розглядаються питання охорони праці та безпеки в 

надзвичайних ситуаціях (згідно з вибраною тематикою). 

Розділи дипломної роботи мають бути пов’язані між собою, доповнювати 

один одного і становити єдине ціле. Теоретичні й методичні положення, 

викладені в першому розділі, слугують вихідною точкою для аналізу 

економічних явищ. Ці дані, а також теоретичні передумови є основою 

рекомендацій, які подаються в підсумковому розділі роботи. 

Висновки. Викладають найбільш важливі наукові та практичні 

результати, одержані в роботі, які мають містити формулювання розв’язаної 

наукової проблеми (завдання), її значення для науки і практики. Далі 

формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного 

використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко 

оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи розв’язання 

поставленої в роботі наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз, 

порівняння з відомими розв’язаннями. У висновках необхідно наголосити на 

якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати 

достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. 

Список літератури під час написання основної частини має бути 

наведений після висновку з наступної сторінки. Його слід розміщувати одним з 

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. Список 

літератури слід складати мовою оригіналу.  

Додатки містять матеріал, що є необхідним для повноти дипломної 

роботи, але включення його в основну частину роботи може змінити 

впорядковане й логічне уявлення про роботу; не може бути послідовно 
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розміщений в основній частині роботи через великий обсяг. До додатків 

можуть бути включені: додаткові ілюстрації або таблиці; матеріали, що через 

великий обсяг, специфіки викладу або форми подання не можуть бути внесені 

до основної частини дипломної роботи (первинні документи, формули, 

розрахунки, вироблені під час розробки економіко-математичної моделі та під 

час здійснення автоматизації облікових робіт). Для забезпечення своєчасного та 

якісного виконання дипломної роботи студент має розробити календарний 

графік роботи на весь період з зазначенням черговості виконання окремих 

етапів і після узгодження з керівником подати його на затвердження 

завідувачеві кафедри. У табл. 3.1 та табл. 3.2 наведено перелік етапів 

дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання. 

 

3.1 Визначення теми та задач магістерської роботи 

3.1.1 Вибір теми магістерської роботи 

Теми випускних кваліфікаційних робіт визначаються вищим навчальним 

закладом. Студенту надається право вибору теми випускної кваліфікаційної 

роботи, а також можливість запропонувати свою тему з необхідним 

обґрунтуванням доцільності її розробки. Слід зазначити, що теми, 

запропоновані за ініціативою студентів, повинні відповідати профілю 

випускової кафедри. Кафедра менеджменту, яка є випусковою, розробляє 

«Тематику дипломних робіт» з урахуванням потреб підприємств міста та 

встановлює граничні терміни для вибору теми. Студент за погодженням з 

керівником має можливість вибрати тему магістерської роботи, яка 

затверджується завідувачем кафедри. При цьому рекомендується враховувати 

пропозиції керівника магістерської роботи від кафедри та керівника виробничої 

практики від підприємства – бази практики. 

 

 



 

 

Таблиця 3.1 – Орієнтовний план-графік виконання дипломної роботи студентами денної форми навчання 

 

Основні етапи 

Номери тижнів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

1. Вибір теми дипломної роботи. Заповнення 

бланка «Заява» на закріплення теми дипломної 

роботи (обов’язкові підписи студента, 

керівника роботи) на ім’я завідувача кафедри 

(додаток А) 
Процедури за етапами 1–3 мають бути виконані заздалегідь згідно зі 

строками, затвердженими кафедрою 
2. Затвердження теми дипломної роботи 

завідувачем кафедри 

3. Розробка плану дипломної роботи із 

зазначенням строків написання глав і їх обсягів 

4. Збір матеріалів для написання дипломної 

роботи під час проходження переддипломної 

практики 

                      

5. Заповнення бланка «Завдання на дипломну 

роботу» (обов’язкові підписи студента, 

керівника дипломної роботи, консультантів) 

                      

6. Затвердження завдання на дипломну роботу 

на кафедрі (підпис завідувача кафедри) 
                      

7. Написання дипломної роботи в період 

дипломного проектування 
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8. Виготовлення графічної частини дипломної роботи: 

креслень, рисунків, таблиць (не менше ніж 8 аркушів 

формату А4 

                      

9. Оформлення дипломної роботи. Структура кожної 

дипломної роботи така: 

1) титульна сторінка (додаток Б); 

2) завдання на дипломну роботу (додаток В); 

3) анотація; 

4) автореферат; 

5) зміст; 

6) вступ; 

7) пояснювальна записка; 

8) висновки; 

9) список літератури (додаток Г); 

10) додатки 

                      

10. Отримання відгуку керівника дипломної роботи                       

11. Здача дипломної роботи на кафедру для контролю 

за правильністю написання й оформлення 
                      

12. Направлення на рецензію                       

13. Отримання рецензії                       

14. Попередній захист дипломної роботи на кафедрі за 

її рішенням 
                      

15. Захист дипломної роботи в ЕК                       

Продовження табл. 3.1 
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Таблиця 3.2 – Орієнтовний план-графік виконання дипломної роботи студентами заочної форми навчання 

Основні етапи 
Номери тижнів 
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«Заява» на закріплення теми дипломної роботи 

(обов’язкові підписи студента, керівника роботи) на 

ім’я завідувача кафедри (додаток А) Процедури за етапами 1–3 мають бути виконані заздалегідь згідно зі строками, 

затвердженими кафедрою 2. Затвердження теми дипломної роботи завідувачем 

кафедри 

3. Розробка плану дипломної роботи з зазначенням 

строків написання глав і їх обсягів 

4. Збір матеріалів для написання дипломної роботи 

під час проходження переддипломної практики 
                      

5. Заповнення бланка «Завдання на дипломну роботу» 

(обов’язкові підписи студента, керівника дипломної 

роботи, консультантів) 

                      

6. Затвердження завдання на дипломну роботу на 

кафедрі (підпис завідувача кафедри) 
                      

7. Написання дипломної роботи в період дипломного 

проектування 
                      

8. Виготовлення графічної частини дипломної роботи: 

креслень, рисунків, таблиць (не менше ніж 8 

аркушів формату А4) 
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Продовження табл. 3.2 
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9. Оформлення дипломної роботи. Структура кожної 

дипломної роботи така: 

1) титульна сторінка (додаток Б); 

2) завдання на дипломну роботу (додаток В); 

3) анотація; 

4) автореферат; 

5) зміст; 

6) вступ; 

7) пояснювальна записка; 

8) висновки; 

9) список літератури (додаток Г); 

10) додатки 

                      

10. Отримання відгуку керівника дипломної роботи                       

11. Здача дипломної роботи на кафедру для контролю 

за правильністю написання й оформлення 
                      

12. Направлення на рецензію                       

13. Отримання рецензії (додаток Е )                       

14. Попередній захист дипломної роботи на кафедрі за 

її рішенням 
                      

15. Захист дипломної роботи в ЕК                       
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Кафедра проводить роботу з розробки тем, які передбачають дослідження 

суміжних, міжкафедральних проблем, що знаходяться на стику різних 

економічних наук. 

 

3.1.2 Формулювання назви теми магістерської роботи 

Безпосередньо на захисті виникають питання відповідності магістерської 

роботи її змісту, зокрема, зміст роботи вужче або ширше її назви. Тому 

можливості появі подібних критичних зауважень потрібно заздалегідь 

запобігти. Цьому сприятиме виконання таких вимог. 

Назва теми має строго відповідати плану магістерської роботи, її змісту, 

поставленим задачам. 

Формулювання теми має відображати не тільки предмет, а також об’єкт 

дослідження. Це досягається двобічно: у назві теми маю вказувати сферу ь 

(публічне управління, місцеве самоврядування, освіта, охорона здоров’я), або в 

кінці назви вказати конкретне підприємство (організацію), на матеріалах якого 

виконується магістерська робота.  

На етапі формулювання теми випускова кафедра рекомендує: не 

використовуючи зайвих слів, формулювати назву магістерської роботи 

максимально коротко. 

Перелік тем магістерських робіт для студентів  

спеціальності «Публічне управління та адміністрування»  

спеціалізація («Муніципальний менеджмент») 

1. Концептуальні засади розроблення державної політики: світовий 

досвід і вітчизняна практика. 

2. Функції та організаційна структура публічного адміністрування. 

3. Правове регулювання державно-управлінських явищ. 

4. Контроль у державному управлінні та основні методи оцінювання 

ефективності публічного адміністрування. 

5. Система органів виконавчої влади в Україні. 
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6. Місцеве самоврядування та його особлива роль у публічному 

адмініструванні. 

7. Місцеві державні адміністрації в системі публічного адміністрування. 

8. Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

9. Реформування організаційної структури публічного адміністрування в 

Україні. 

10. Внутрішня структура органів публічного адміністрування. 

11. Механізм публічного адміністрування.   

12. Інформаційне та комунікаційне забезпечення публічного 

адміністрування. 

13. Зв’язки з громадськістю як комунікативна складова гармонізації 

взаємин держави та особи. 

14. Проблеми становлення електронного уряду й електронного 

врядування в Україні. 

15. Проблеми європеїзації публічного адміністрування в Україні. 

16. Публічна служба, її ознаки та основні принципи.  

17. Публічне адміністрування сфери економіки. 

18. Публічне адміністрування сфери промисловості і фінансів; 

підприємницької діяльності. 

19. Публічне адміністрування галузі охорони здоров’я. 

20. Публічне адміністрування сфери науки, освіти та культури. 

21. Публічне адміністрування сфери фізичної культури, спорту та 

туризму. 

22. Публічне адміністрування сфери юстиції, оборони і безпеки України. 

23. Публічне адміністрування галузі закордонних справ. 

24. Публічне адміністрування галузі внутрішніх справ. 

25. Забезпечення принципів демократичного врядування в роботі органу 

державної влади (органу місцевого самоврядування).  

26. Механізм контролю за забезпеченням етичної поведінки державних 

службовців (службовців органів місцевого самоврядування).  
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27. Засоби забезпечення принципів етичної поведінки державних 

службовців.  

28. Аналітична робота в структурі та процесі державного управління. 

29. Механізми надання державної послуги в органі виконавчої влади 

(місцевого самоврядування).  

30. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності 

органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування).  

31. Дорадча діяльність в органах державної влади та місцевого 

самоврядування: нормативно-організаційні засади.  

32. Робота в органах місцевого самоврядування в умовах 

багатопартійності.  

33. Політичні еліти та лідери як суб’єкти державного управління.  

34. Етикет та протокол офіційної публічної комунікації.  

35. Демократія як політичний ідеал та управлінська практика.  

36. Територіальний маркетинг як інструмент регіонального розвитку.  

37. Правові та організаційні засади процесу децентралізації публічної 

влади.  

38. Децентралізація влади як засіб регіонального розвитку.  

39. Місцеве самоврядування як ключовий суб’єкт децентралізації влади.  

40. Публічно-приватне партнерство як спосіб прискорення регіонального 

розвитку держави.  

41. Реформування адміністративно-територіального устрою в Україні. 

42. Стратегічне планування в органах публічної влади: регіональний 

рівень.  

43. Регіональне управління на засадах демократичного врядування. 

44. Державна політика України щодо міжсекторного партнерства 

(регіональний рівень). 

45. Удосконалення регіональної політики України як умова подолання 

економічної кризи. 
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46. Інформаційні механізми державної екологічної політики: шляхи 

використання 

47. Опозиція як політичний інститут та демократичний чинник державної 

політики. 

48. Вплив економічної кризи на соціально-управлінські аспекти 

державної політики. 

49. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні. 

50. Шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів місцевої влади. 

51. Роль політичного прогнозування в управлінській діяльності. 

52. Метод експертного оцінювання у системі державного управління. 

53. Удосконалення публічного управління через розробку системи 

управління якістю на основі міжнародного стандарту ISO 9001-2001. 

54. Стратегічні напрямки аналітичної діяльності у структурі органів 

виконавчої влади в Україні. 

55. Розроблення моделі залучення молоді на публічну службу. 

56. Публічне адміністрування у системі управлінських відносин. 

57. Сільська територіальна громада як самоврядний інститут. 

58. Модель управління соціально-економічним розвитком сільських 

територій України. 

59. Основні методи кадрового планування в органі публічної влади. 

60. Оцінювання управлінської діяльності в сфері публічного управління. 

61. Оцінювання ефективності та якості адміністративного управління в 

органах публічної влади. 

62. Перспективи розвитку і вдосконалення адміністративно-

територіального устрою України. 

63. Підвищення ефективності взаємодії органів публічної влади (з 

урахуванням міжнародного досвіду). 

64. Політичні технології в умовах демократизації суспільних відносин в 

Україні. 
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65. Професійна державна (публічна) служба: європейський досвід і 

приклад для України. 

66. Регіональна політика в Україні на сучасному етапі: сутність, 

проблеми, перспективи. 

67. Ресурсне забезпечення стратегічного управління персоналом в 

органах публічної влади в Україні. 

68. Реформування системи управління публічної установи на основі 

сучасних концепцій адміністративного менеджменту. 

69. Розвиток державного управління України  в  умовах  глобалізації. 

70. Розробка методів оцінювання ефективності професійної діяльності 

публічних службовців. 

Перелік тем магістерських робіт для студентів  

спеціальності «Публічне управління та адміністрування»  

спеціалізація ( «Бізнес-адміністрування») 

1. Управління оптимальною ціновою стратегією в умовах трансформації 

ринкових відносин. 

2. Управління резервами росту продуктивності праці за рахунок 

поліпшення її умов. 

3. Управління підвищенням прибутку підприємства різних форм 

власності в умовах трансформації ринкових відносин. 

4. Управління ефективністю  інвестиційних проектів. 

5. Управління процесами зниження витрат виробництва підприємства. 

6. Управління інноваційними процесами на підприємстві. 

7. Управління оптимізацією виробничо-збутової діяльності підприємства. 

8. Управління процесами розробки й обґрунтування розділів бізнес-

планів на підприємстві. 

9. Проектування системи організації праці і забезпечення робочих місць. 

10. Управління процесами оптимізації використання потужностей і 

ресурсів на підприємстві. 

11. Особливості організації маркетингових досліджень на підприємстві. 
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12. Управління асортиментом і якістю товарів на підприємстві в умовах 

маркетингової орієнтації. 

13. Управління вдосконаленням системи якості продукції. 

14. Дослідження особливостей управління ризиками в реалізації 

інноваційних проектів. 

15. Управління діяльністю підприємства за рахунок підвищення якості 

продукції. 

16. Управління економічним потенціалом підприємства у сучасних 

умовах. 

17. Стратегічне планування на підприємстві в умовах ринкової економіки. 

18. Підвищення результативності функціонування операційної системи 

підприємства. 

19. Формування та реалізація бізнес-плану в підрозділі підприємства / на 

малому підприємстві.  

20. Стратегічне планування розвитку підрозділу підприємства / малого 

підприємства. 

21. Організація маркетингових досліджень щодо просування інновації в 

умовах підприємства. 

22. Організація освоєння нової продукції на підприємстві. 

23. Розробка бізнес-плану діяльності підприємства. 

24. Розробка бізнес-плану випуску нової продукції на підприємстві. 

25. Розробка бізнес-плану впровадження нових технологій на 

підприємстві. 

26. Контролінг як засіб підвищення ефективності виробництва. 

27. Організація контролінгу на підприємстві. 

28. Управління конкурентоспроможністю підприємства. 

29. Організація управління якістю продукції на підприємстві. 

30. Оцінювання ризику діяльності підприємства. 

31. Управління інвестиційними ризиками на підприємстві. 

32. Управління інвестиційним потенціалом підприємства. 
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33. Управління інвестиційною діяльністю підприємства. 

34. Управління інноваційним потенціалом підприємства. 

35. Інноваційний тип розвитку як чинник соціально-економічного 

зростання економіки.  

36. Формування інвестиційної стратегії підприємства. 

37. Ризик-менеджмент як важлива складова системи управління 

підприємством.  

38. Управління реалізацією інноваційних проектів в умовах підприємства.  

39. Управління соціальним потенціалом в умовах підприємства (регіону). 

40. Стратегічне планування інноваційних процесів на підприємстві. 

41. Стратегічне планування маркетингової діяльності підприємства. 

42. Шляхи активізації інвестиційно-інноваційних процесів у структурній 

перебудові економіки України. 

43. Дослідження організаційної структури управління публічного 

акціонерного товариства. 

44. Дослідження шляхів підвищення ефективності організації праці 

менеджерів і спеціалістів підприємства за умов розвитку ринкових відносин. 

45. Методологія менеджменту персоналу та системи управління 

технологією на підприємстві в трансформаційний період економіки. 

46. Методологічні аспекти мотивації персоналу на підприємстві в умовах 

розвитку ринкових відносин. 

47. Дослідження впливу економічного середовища на формування 

організаційної структури акціонерного товариства. 

48. Інноваційна стратегія використання Інтернету в сфері менеджменту. 

49. Корпоративна стратегія та підходи до її реалізації. 

50. Дослідження потенціалу інноваційної діяльності підприємства та 

шляхи його підвищення. 

51. Реінжиніринг як засіб підвищення ефективності роботи підприємства. 

52. Інноваційна стратегія розвитку вітчизняних підприємств. 
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53. Організаційний розвиток як чинник зростання 

конкурентоспроможності підприємств. 

54. Дослідження організаційної структури логістичного управління 

матеріалопотоком. 

55. Активізація кадрового потенціалу інноваційної діяльності. 

56. Конкурентоспроможність як передумова формування стратегії 

підприємства. 

57. Методологічні аспекти мотивації персоналу. 

58. Дослідження руху матеріалопотоку на підприємстві заготівельного 

циклу. 

59. Дослідження шляхів підвищення ефективності впровадження нових 

технологій у виробництво. 

60. Менеджмент маркетингової діяльності підприємства в умовах 

розширення зовнішньоекономічних відносин. 

61. Управління формуванням банківського капіталу та основні напрями 

фінансового менеджменту в системі комерційного банку. 

62. Комплексне вирішення питань збуту продукції акціонерного 

товариства в умовах формування ринкових відносин. 

63. Удосконалення управління якістю продукції та маркетингові 

дослідження в публічному акціонерному товаристві в умовах розвитку 

ринкових відносин. 

64. Управління маркетингом і стратегічне управління підприємством 

(фірмою) за умов загострення конкуренції. 

65. Стратегія планування та маркетингові дослідження у публічному 

акціонерному товаристві в умовах ринку. 

66. Управління конкурентними перевагами підприємства в умовах виходу 

на зовнішні ринки. 

67. Управління організаційними змінами фірми в умовах загострення 

конкуренції. 
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68. Дослідження напрямів прибуткової роботи акціонерного товариства 

(фірми) у ринкових умовах господарювання. 

69. Дослідження впливу економічного середовища на розвиток малого 

підприємництва. 

70. Управління підготовкою виробництва та організацією роботи 

підприємства під час розширення зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

3.1.3 Використання інформаційних матеріалів для магістерської 

роботи 

Заздалегідь визначити коло інформаційних матеріалів – важливе завдання 

кожного дослідника, але зрозуміло, що під час роботи вони будуть 

доповнюватись.  

Джерелами інформаційного матеріалу для магістранта є: вітчизняна та 

іноземна література (книжки, брошури, журнальні статті), нормативно-правові 

акти (закони, укази, постанови, інструкції тощо), періодичні статистичні звіти 

та збірники, матеріали виробничої та переддипломної практики.  

Нижче, в таблицях 3.3–3.4, наведені первинно документи та видання, а 

також документальні джерела інформації, що можуть бути використані 

магістрантом у процесі підготовки магістерської роботи.  

Суттєві відомості дають бібліографічні покажчики з різних тем, що 

випускаються бібліотекою КрНУ та іншими бібліотеками міст. Замовлення на 

отримання списку літератури з теми магістерської роботи студент може 

зробити в бібліотеці. 

Таблиця 3.3 – Первинні документи та видання 

Опубліковані 

Неперіодичні 

видання (книги та 

брошури) 

Монографії, збірники, наукові видання, 

науково-популярні видання, матеріали 

наукових конференцій, офіційні видання 

Періодичні видання Журнали, газети 

Спеціальні види 

технічних видань 

Нормативно-технічні, виробничі, 

патентно-ліцензійні, алгоритми та 

програми, планово-звітні, рекламні 



 

66 
 

Видання, що 

видаються з 

продовженням 

Бюлетені, повідомлення, збірники, 

наукові праці, наукові нотатки 

Що не 

публікуються 

Звітна науково-технічна документація, дисертація, депоновані 

рукописи, технологічні інструкції, раціоналізаторські 

пропозиції, архівні документи тощо 

 

Таблиця 3.4 – Документальні джерела інформації 

Інформаційні видання 
Реферативні журнали, експрес-інформація, друковані 

картки, огляди: реферативні, аналітичні 

Довідкова література 

Енциклопедії: загальні, галузеві; довідкові видання; 

словники: енциклопедичні, тематичні, термінологічні, 

дво- та багатомовні тощо 

Каталоги та картотеки 
Основні: алфавітні, систематичні, предметні 

Допоміжні: алфавітні, тематичні за видами видань 

Бібліографічні видання Періодичні, неперіодичні 

 «Список літератури» з теми, який наводиться в кінці магістерської 

роботи, має складатися до початку дослідження, а під час нього 

поповнюватися (зразок оформлення – додаток Г). 

Рекомендації 

1. Магістранти мають змогу використати також матеріали статей, 

наукових конференцій і семінарів, які більш оперативно і гостро відображають 

актуальні проблеми економічного життя країни, а також бесіди з фахівцями – 

науковцями і практиками. 

2. З деяких тем, наприклад, з державного управління, опубліковані сотні 

книг і статей. Тому, насамперед, доцільно познайомитися з найбільш цінними 

працями видатних учених, опублікованими останніми роками. 

3. Студентам доцільно широко користуватися науковими даними, базами 

мережі Інтернет. 

4. Зміни в нормативно-правовій базі можуть бути відслідковані за 

допомогою інформаційно-правових систем. 
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3.1.4 Переддипломна практика та стажування з фаху 

Переддипломна практика та стажування з фаху об’єднує переддослідний 

етап з безпосереднім дослідженням. Практичне спрямування студентів є 

найважливішою частиною навчального процесу з підготовки 

висококваліфікованих фахівців з публічного управління та адміністрування. 

Воно слугує одним з важливих джерел отримання практичного матеріалу для 

написання магістерської роботи та розробки висновків щодо покращення 

діяльності підприємств (організацій, публічних служб), тобто баз практики. 

Магістранти мають ознайомитися з «Положенням про переддипломну 

практику та стажування з фаху студентів», яке розробила випускова кафедра, і 

дотримуватися основних вимог Положення про проведення практики студентів 

вищого навчального закладу України, затвердженого МОН України від 8 квітня 

2011р., і керуватися ними. 

Метою стажування з фаху є безпосередня практична підготовка до 

самостійної роботи на посаді керівника, державного (публічного) службовця, 

менеджера, головного фахівця, управлінця середньої ланки, відповідно до 

кваліфікаційної характеристики, поглиблення і закріплення теоретичних знань, 

набуття досвіду організаторської та керівної роботи, збір та опрацювання 

матеріалів, що стосуються дипломної роботи, наукового дослідження. 

Студентам пропонується проходити переддипломну практику на 

підприємствах і в організаціях міста, з якими КрНУ уклав відповідні угоди, а 

також вони мають змогу самостійно вибирати базу практики. Проходження її 

відбувається згідно з програмою, яку розробила кафедра та деканат ФЕУ і 

затвердила методична рада університету. Після завершення практики та 

стажування з фаху магістранти подають на кафедру звіт і документ, що 

підтверджує її проходження, за підписом керівника практики від підприємства 

(організації) (підпис має бути завірений печаткою підприємства) і керівника 

магістерської роботи від ВНЗ. 

Проходження стажування з фаху та переддипломної практики студентів 

ставить за мету: 
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1. Загальне ознайомлення зі структурою і діяльністю підприємства, 

організації. 

2. Вивчення роботи служб підприємств і організацій. 

3. Закріплення і розширення теоретичних і практичних знань студентів. 

4. Набуття глибоких практичних навичок з профілю майбутньої роботи. 

5. Збір, узагальнення та аналіз матеріалів для  написання магістерської 

роботи. 

Керівництво практикою та стажування з фаху  здійснюється досвідченим 

професорсько-викладацьким складом з боку випускової кафедри і 

висококваліфікованими фахівцями підприємств, установ і організацій – баз 

практики. За організацією та проведенням стажування з фаху і переддипломної 

практики студентів здійснюється постійний контроль з боку відділу практики 

університету. 

Під час проходження практики студенту рекомендовано: 

1. Ознайомитися з річними та іншими звітами, чинними методичними 

документами, виписати таблиці й цифри, а також висновки і рекомендації про 

покращення господарської діяльності підприємства (організації, установи). Їх 

потрібно проаналізувати, оцінити, щоб зробити в магістерській дипломній 

роботі власні висновки і пропозиції практичного характеру. 

2. Доцільно підготувати низку питань і отримати на них відповіді під час 

бесід з керівником практики від підприємства (організації, установи). 

 

3.1.5 План магістерської роботи 

Безпосереднє дослідження починається з розробки плану магістерської 

роботи. Спочатку ознайомимося з типовою структурою наукового 

дослідження, яке слугує методичною основою для складання плану 

магістерської роботи. 

Типова структура наукового дослідження – це свого роду основа для 

розробки плану, яка допомагає визначити особливості будь-якого дослідження. 

Вона допомагає студентам зрозуміти, усвідомити структуру дослідження та 
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основні правила його побудови, але не є обов’язковою для всіх схемою. У 

таблиці 3.5 наведено типову структуру наукового дослідження, яка може бути 

використана для розробки плану магістерської роботи, а також приклад плану 

(Додаток З). 

План магістерської роботи розробляється студентом після затвердження 

теми дослідження і погоджується з керівником. 



 

70 
 

Таблиця 3.5 – Типова структура магістерського дослідження 

Складові типової 

структури наукового 

дослідження 

Приклад типового плану роботи з теми 

«Управління вдосконаленням системи якості 

продукції» 

Короткі відомості щодо 

визначення структури та 

змісту тематики роботи 

1. Анотація 

2. Автореферат магістерської роботи 

Постановка проблеми Вступ  

Визначення предмета 

дослідження 

Розділ 1 Теоретичний розділ (указується 

конкретна назва залежно від вибраної теми) 

Наприклад: Система управління якістю продукції 

(значення, сутність і функції, класифікація, 

розвиток системи) 

1.1 … 

1.2 … 

… 

Методологічне розв’язання 

проблеми 

Розділ 2 Дослідження існуючих методик і 

методичних підходів до вивчення питання, 

наведення аналітики діяльності підприємства. 

Наприклад: Система вимог до ефективної 

організації управління якістю продукції 

(вимоги до завдань управління якості, вимоги 

щодо дотримання відповідного рівня якості, інші 

вимоги, аналіз практики організації з позицій 

висунутих вимог) 

Методичне розв’язання 

проблеми 

Розділ 3 Удосконалення системи управління 

якістю продукції 

Упровадження методичних 

рекомендації на практиці 

Розділ 4 Застосування економіко-математичного 

моделювання під час розв’язання виробничо-

господарських та управлінських завдань 

підприємства різних форм власності 

Розділ 5 Економічна ефективність 

запропонованих заходів (управління за метою та 

економічне обґрунтування проектних рішень) 

Результати дослідження з 

охорони праці 

Розділ 6 Розкриття питань з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності (на прикладі 

конкретного підприємства) 

Загальні результати 

дослідження магістерської 

роботи 

Висновки (висновки та рекомендації) 
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Вимоги, що висуваються до структури плану магістерської роботи: 

1. Кожна магістерська робота має анотацію, автореферат, зміст, вступ, 

теоретико-прикладну, аналітичну, основну – науково-дослідну частину, окремі 

розділи з економіко-математичного моделювання та розрахунком економічної 

ефективності з запропонованими магістрантом заходами,  висновки, список 

літератури, додатки. 

2. Основна дослідна частина магістерської роботи має: 

− ділитися на розділи і параграфи, однак допустимі й частини, які мають 

тільки розділи; 

− достатньо розкривати зміст магістерської роботи; 

− показати глибоке знання студентом проблеми, що досліджується, і 

містити висновки та рекомендації. 

3. Уникати повного співпадання назви певного розділу магістерської 

роботи із загальною назвою теми, а назва параграфа не має дублювати назву 

розділу. 

Рекомендації: 

1. Для розробки плану магістерської роботи можна використати типову 

структуру економічного дослідження. Вищенаведений приклад плану 

магістерської роботи з теми «Управління якістю продукції промислового 

підприємства», який, як видно з таблиці, охоплює всі складові типової 

структури економічного дослідження. 

Параграфи (підпункти), що входять до складу кожного розділу, доцільно 

будувати залежно від однієї вибраної ознаки. Інакше не можна здійснити 

системний підхід, уникнути непотрібного дублювання. 

Наведені аспекти побудови практичної частини магістерської роботи 

можуть бути застосовані й до інших тем дипломних робіт. 

2. Типова структура плану магістерської роботи вимагає: щоб будь-який 

план реалізовував необхідність як теоретичного, так і практичного 
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дослідження; відображала, якщо не всі складові типової структури, то 

більшість з них. 

Передбачається, що магістерська робота повинна мати теоретичну 

частину, а не бути вся присвячена тільки аналізу практичної діяльності 

підприємства. 

3. Можливі інші варіанти плану, що враховують специфіку задуму 

магістранта. Деякі теми мають два предмети дослідження, наприклад, 

«Проблема взаємозв’язку інфляції та безробіття». 

4. Недоцільно в розділі мати багато дрібних параграфів, їх краще 

об’єднувати у великі. 

5. У ході дослідження план магістерської роботи може неодноразово 

уточнюватися, поліпшуватися, що є нормальним процесом для будь-якого 

творчого дослідження. 

 

3.2 Рекомендації щодо визначення напрямів і методів досліджень 

 

3.2.1 Вивчення досягнутого рівня розв’язання проблеми 

Магістерська робота − важлива і ефективна форма навчання студентів 

творчій, дослідній праці, чого сьогодні вимагає ринкова економіка від сучасних 

фахівців-менеджерів. Дослідження має будуватися на основі накопичених 

теоретичних знань і практичного досвіду. Студент факультету економіки і 

управління має вивчити досягнутий рівень розв’язання проблеми на підставі 

вказаного інформаційного матеріалу для написання магістерської роботи. Це 

дозволяє йому, по-перше, отримати глибокі знання предмета дослідження; по-

друге, виявити вже вирішені, а також ще не вирішені проблемні питання. 

Знання останніх відкривають студенту напрям і шляхи, за якими є можливість 

дати самостійні висновки та пропозиції. 

Відповідно до рекомендацій випускової кафедри магістранти вибирають 

тему своєї магістерської роботи, при цьому кожна магістерська робота має 
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містити елементи практичного внеску в покращення господарської діяльності 

підприємства (організації, установи). 

Напрями наукових досліджень, що рекомендуються студентам для 

розвитку в дипломних роботах:  

Галузі міського господарства: 

– Місцеве самоврядування. 

– Інженерна інфраструктура: енергопостачання, водопостачання. 

– Реформування сфери охорони здоров’я. 

– Розвиток міського транспорту. 

– Реформування житлово-комунального господарства та житлова 

політика. 

– Освіта і вища школа. 

Промисловість: 

– Збереження і розвиток науково-технічного потенціалу. 

– Промислова політика. 

– Реформування й реструктуризація промислових підприємств. 

– Оновлення управлінських кадрів на підприємствах. 

Трудові ресурси: 

– Розвиток ринку праці та зайнятість населення. 

– Система професійної підготовки та перепідготовки. 

– Розвиток інфраструктури ринку праці. 

– Реалізація програм створення і збереження робочих місць. 

– Розвиток і підтримка підприємництва, малого і середнього бізнесу. 

– Управління трудовими ресурсами в умовах кризи. 

Соціальний розвиток: 

– Рівень і якість життя. 

– Соціальна політика та соціальний захист населення. 

– Освіта і наука як чинники економічного розвитку. 

– Розвиток науки та інноваційної діяльності. 
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Вивчення досягнутого рівня розв’язання проблеми має відбуватися 

протягом усього періоду дипломного дослідження.  

З урахуванням вищенаведеного, кафедра рекомендує: 

1. Під час вивчення досягнутого рівня розв’язання проблеми виявлені 

студентом відомості рекомендується включити до тексту магістерської роботи. 

2. Доцільно такі виписки розподіляти за відповідними параграфами 

магістерської роботи, це надасть економію часу під час написання чорнового 

та чистового варіантів роботи. 

3. Цитати з посиланнями на їх джерело потрібно відразу писати 

«начисто», тобто в лапках і з дотриманням установлених вимог, в інших 

випадках доведеться витратити зайвий час на їх уточнення. 

 

3.2.2 Методи досліджень 

Методи – це шляхи, способи, прийоми, принципи, вимоги, правила, які 

використовує дослідник, пізнаючи і перетворюючи дійсність. Магістерська 

робота – це дослідження, яке може бути успішним, якщо його автор застосовує 

ті або інші методи, відповідні дипломній роботі та її задуму. 

Під час написання магістерської роботи за спеціальностями факультету 

економіки і управління студенту необхідно враховувати принципи 

діалектичного методу пізнання: загального взаємозв’язку, послідовного 

розвитку, єдності й боротьби протилежностей, переходу кількості у якість, 

форми і змісту, можливості й дійсності, системності підходу та інші. Вивчення 

та використання цих принципів у випускній роботі допоможе фахівцю з 

менеджменту за необхідності застосовувати їх у своїй практичній роботі. 

Магістранти повинні також використовувати окремі методи досліджень, 

що вивчаються в курсах аналізу господарської діяльності, менеджменту 

(прийняття управлінських рішень), статистики, соціології, інформатики тощо: 

аналізу, абстрагування, аксіоматизації, формалізації, моделювання, а також 

економіко-математичні методи. 

Для студентів можуть стати в нагоді також такі методи досліджень: 
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Метод РУР: Ресурси–Управління–Результати. Економічна наука 

«досліджує проблеми ефективного використання обмежених виробничих 

ресурсів і управління ними для досягнення максимального задоволення 

матеріальних потреб людини». 

Між ланкою «Ресурси» і «Результати знаходиться ланка «Управління», 

яка містить позитивні, творчі й негативні, руйнівні управлінські рішення. 

Дипломник-менеджер, як майбутній фахівець, має уміти виявити їх під час 

економічного аналізу й вживати заходів щодо посилення перших і мінімізації 

других. Отже, справжній метод дослідження спрямований на забезпечення 

такого управління, яке б за раціонального мінімуму ресурсів давало 

максимальний кінцевий результат. Для суспільства – це народний добробут, 

для конкретних тем дипломних робіт – забезпечення цілі, а саме орієнтація на 

конкретний результат і досягнення кінцевої мети. 

Метод орієнтації на кінцеві результати. Він є спрощеним варіантом 

методу «Ресурси–Управління–Результати». Очевидно, що будь-яке 

господарське завдання має на меті максимізацію кінцевих результатів. Тому 

необхідно їх визначити й всі проміжні чинники підпорядкувати досягненню 

кінцевих результатів. 

Метод формули успішного управління. Метод установлює обов’язкові 

етапи успішного вирішення господарської задачі. Насамперед, необхідно 

визначити шляхи розв’язання завдання. Цього недостатньо, тому необхідно ще 

зацікавити людей у розв’язанні поставленого завдання (мотивація). Цього 

також мало, тому далі необхідно створити умови для успішного розв’язання 

завдання, у тому числі забезпечити її достатніми ресурсами (можливості). 

Зрештою, важливо створити умови для того, щоб своєчасно розв’язати 

завдання (відповідність установленим термінам). 

Метод принципів (вимог). Він забезпечує всебічне розв’язання 

господарського завдання. Спочатку встановлюється максимальне число вимог 

для ефективного розв’язання завдання. Потім аналізується виконання або 
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невиконання справжніх вимог на практиці. У результаті розробляються 

рекомендації щодо реалізації тих вимог, які не виконані. 

Метод комплексного підходу. Його можна вважати спрощеним варіантом 

методу принципів (вимог). Це широко відомий прийом досліджень, але на 

практиці його часто уникають, і як наслідок цього – одностороннє розуміння 

складних економічних задач, вузькі висновки та пропозиції, тобто помилкові 

рішення. Необхідно враховувати всі основні причини явищ і чинники процесів. 

Метод процесів. Він має відношення до різного роду перебудов 

господарського механізму, які є поетапними процесами. Тут необхідно 

визначити мету процесу (Які завдання?), проаналізувати стан і виявити 

недоліки (Що маємо?), намітити поетапний рух від того, що є, до того, що 

треба (Як досягнути мети?). 

Під час написання магістерських робіт студенти можуть застосовувати 

названі методи повною мірою або використати окремі їх елементи. 

Вивчення методології економічних відносин на досвіді економічної 

реформи, що проводиться в Україні, підказало можливість застосування також 

нетрадиційних прийомів економічного аналізу для вироблення обґрунтованих 

висновків і рекомендацій.  

Підґрунтям підвищення якості підготовки висококваліфікованих 

менеджерів слугують наукові статті фахових видань, а також наукові публікації 

в наукових працях КрНУ, інших ВНЗ, що присвячені методам економіко-

математичних досліджень.  

 

3.2.3 Оформлення дипломної роботи 

Дипломна робота має бути надрукована на принтері з використанням 

середовища WINDOWS, з одного боку, аркуша форматом А4, дотримуючись 

таких полів: ліве – 25 мм; праве – не менше 15 мм; верхнє і нижнє – 20 мм. 

Міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Тimes New Roman 14 pt.  

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами, які проставляють у 

правому верхньому кутку. Теоретико-прикладний матеріал розділу дипломної 
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роботи слід викладати стисло, чітко, літературною мовою, уникати відхилень 

від теми і повторів, робота має посилання на відповідні літературні джерела та 

обов’язково ілюструватися таблицями, рисунками. Недопустимі довільні 

скорочення слів і понять.  

Заголовки структурних частин підрозділу розміщують по центру рядка і 

пишуть малими літерами без крапки наприкінці. 

Нумерація підрозділів здійснюється в межах одного розділу двома 

арабськими цифрами, які розділяються крапкою (наприклад: 1.2, 1.3, 1.4). 

Перший знак номера підрозділу означає номер розділу, другий – порядковий 

номер відповідного підрозділу. 

Абзацний відступ має бути однаковий по всьому тексту роботи і 

дорівнювати 1,25 см (або 5 символів).  

Розміщені в тексті таблиці повинні мати змістовні заголовки та 

нумеруватися в межах розділу арабськими цифрами («Таблиця 2.1» з 

вирівнюванням по правому краю). Заголовок розмішують під словом 

«таблиця», симетричного тексту, не підкреслюючи його. Під час переносу 

частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і номер її вказують один раз 

справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 

«Продовження табл.» і вказують номер таблиці. Наприклад, «Продовження 

табл. 2.3». 

Увесь графічний матеріал (схеми, графіки, рисунки, діаграми тощо) 

називаються рисунками. Рисунки, як і таблиці, нумерують послідовно в межах 

розділу арабськими цифрами і розміщують безпосередньо після посилання на 

них у тексті. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. Кожний рисунок 

має супроводжуватися змістовним підписом, що розташовується під ним (Рис. 

1.2 – Структура управління СП «КРЕБО» до проведення заходів щодо її 

вдосконалення). У разі посилання на ілюстрований матеріал по ходу тексту 

зазначається тільки відповідна назва та номер: у табл. 2.1, на рис. 1.1).  

Формули в роботі нумерують у межах розділу. Номер формули 

складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між 
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якими ставиться крапка. Номер формул пишуть біля правого поля аркуша на 

рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.2) друга формула 

другого розділу. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба 

подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у 

формулі. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного 

відступу зі слова «де» без двокрапки. Пояснення значення кожного символу та 

числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка, пояснювальні символи 

мають бути написані на однаковій відстані від лівого поля сторінки. 

Використовуючи літературні джерела, студент має викладати думки 

автора своїми словами або наводити цитати з обов’язковим посиланням на 

джерела. Після закінчення цитати у квадратних дужках зазначається 

порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; 

далі через кому – сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання 

[4, с. 58] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури 

під номером 4, на сторінці 58. Відомості про літературу, яка включена до 

списку, необхідно давати згідно з вимогами державних стандартів з 

обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв (Додаток Г). 

Приклади оформлення бібліографічних записів 

Один автор: Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. М. Дроздова. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 

172 с.  

Три автори: Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури ; пер. с англ.  – М. : Дело, 1997. – 704 с. 

Статті із журналів і збірників наукових праць: Дорожкіна Г. М. 

Організація експортної діяльності підприємства з виробництва присадок /           

Г. М. Дорожкіна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 

Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Випуск 180. – С. 241–247. 

Додатки слід оформити як продовження роботи на останніх сторінках, 

розміщуючи їх у порядку посилань у тексті. Кожен додаток починається з нової 
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сторінки. Посередині рядка над заголовками малими літерами з першої великої 

має бути написане слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. 

 

4 ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

4.1 Вимоги щодо написання вступу 

Існує загальноприйнята структура вступу: актуальність теми, предмет 

дослідження, об’єкт дослідження, задачі дослідження, структура роботи, 

методологія і методика дослідження. Доцільно доповнити її переліком видів 

самостійної роботи, які виконав дипломник. 

Вимоги до написання розділу: 

1. Актуальними визнаються теми, які виконуються на замовлення 

підприємств і організацій, недостатньо розроблені теоретично або практично, 

присвячені важливим проблемам господарювання, розв’язання яких дає 

значний соціально-економічний ефект, про що треба сказати у вступі. 

2. Предмет дослідження визначається темою магістерської роботи, яка у 

вступі має бути коротко розкрита. 

3. Об’єкт дослідження – підприємство, організація або реґіон, на 

матеріалах яких виконується магістерська робота.  

4. Завдання дослідження – це теоретичні й практичні результати, які 

будуть отримані в дипломній роботі. 

5. Структура магістерської роботи – її розділи і параграфи, послідовність 

їх відображає логіку дослідження. 

6. Методологія дослідження – це теорія пізнання, на основі якої 

проводиться дослідження. У цьому самому розділі наводяться конкретні 

методи дослідження, які були використані під час написання магістерської 

роботи. 

Кафедра рекомендує: 

1. У кінці вступу визначити роботи, які самостійно виконав дипломник, а 

також стисло сформулювати елементи отриманого ним практичного внеску. 
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2. Вступ доцільно написати на самому початку дипломного дослідження, 

а далі уточнювати, що допоможе організувати працю студента, зробити її більш 

цілеспрямованою. 
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4.2 Теоретичний розділ 

Теоретичний розділ повинен містити 3 – 4 підрозділи. У підрозділах 

першого розділу магістерської роботи розглядаються загальні теоретичні та 

методологічні підходи до розв’язання проблеми з використанням аналізу 

літературних джерел із досліджуваної тематики, на які обов`язково треба 

робити посилання. Бажаним є порівняння різних точок зору, використання 

опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. Положення 

теоретичного аналізу необхідно узагальнювати у вигляді аналітичних таблиць. 

Бажано ілюструвати текст графічним матеріалом: схемами, графіками, 

алгоритмами, діаграмами.  

 

4.3 Аналітичний розділ роботи 

Після розгляду проблем магістерської роботи в теоретичному аспекті 

студент переходить до виконання аналітичного розділу роботи.  

Перший підрозділ має назву «Загальна характеристика підприємства 

(організації, установи), аналіз системи управління та основних показників 

діяльності підприємства» і його обсяг складає до 10 – 15 сторінок. Під час 

складання характеристики бази дослідження необхідно подати такі дані про неї: 

повне найменування, основні види діяльності й продукції (наданих послуг), її 

призначення, організаційну структуру тощо. Далі на базі статистичної звітності 

дається економічна та функціональна характеристика діяльності бази 

дослідження (підприємства, установи, організації тощо). Подається аналіз 

системи управління, організації виробництва та інших особливостей 

підприємства (організації, установи) з погляду наявної системи менеджменту. 

Окрім того розділ має містити аналіз техніко-економічних показників і 

фінансового стану підприємства (організації, установи). Обсяг підрозділу –  

15–20 сторінок. 

Аналізуючи виконання плану реалізації, слід вивчити не тільки 

виконання в цілому щодо обсягу, але також щодо строків, виробів і споживачів. 

Велику увагу слід звернути на з’ясування ходу виконання зобов’язань з 
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кооперованих поставок. 

Якість продукції підприємницьких організацій характеризується 

показниками технічного рівня виробів, їх прогресивності, питомою вагою 

нових виробів у загальному обсязі випуску та реалізації продукції, темпами її 

оновлення. Для характеристики якості можна скористатися і такими 

показниками, як надійність, довговічність, гарантований термін служби 

(придатності) виробу. 

Під час аналізу організаційно-технічного рівня джерелом даних 

виступають плани технічного розвитку та підвищення ефективності 

виробництва. Технічний стан основних фондів характеризується коефіцієнтом 

їх зносу, оновлення, заміни старої техніки новою, віковим складом 

устаткування. 

Зокрема, для характеристики рівня механізації та автоматизації слід 

розрахувати такі показники: рівень механізації праці; рівень автоматизації 

праці та робіт; рівень механізації та автоматизації виробничих, облікових, 

контрольних, аналітичних та управлінських процесів. Особлива увага в процесі 

аналізу має приділятися оцінюванню виконання планових завдань зі 

скорочення застосування ручної праці. Скорочення рівня ручної праці 

визначається її коефіцієнтом. Розрахунок питомої ваги робітників, зайнятих 

ручною працею (КР), і робота яких механізована та автоматизована (КМА), слід 

виконати за формулами: 

100
Ч

Чр
Кр  %; (4.1) 

100



Ч

ЧрЧ
Кма  %; (4.2) 

де ЧР і Ч – кількість робітників, які виконують роботу вручну, і їх загальна 

кількість. 

Показниками технічного рівня виробництва є також фондоозброєність та 

енергоозброєність праці. Ефективність заходів з удосконалення рівня технології 

оцінюється на підставі досягнутого зниження матеріальних витрат або 
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умовного вивільнення чисельності промислово-виробничого персоналу на 

об’єкті дипломного проектування. Розрахунок економії від зниження 

матеріальних витрат у результаті запровадження нової технології здійснюється 

за формулою: 

АММЕ  )( 01 ; (4.3) 

де МО і М1 – матеріальні витрати на одиницю продукції до і після впровадження 

заходів з нової технології; А – обсяг випуску продукції після впровадження 

заходів з нової технології. 

Завдання щодо зниження собівартості порівнюваної товарної продукції 

слід здійснювати у відсотках до попереднього року. Об’єктом аналізу може 

бути або надпланова економія від зниження собівартості, або невиконання 

завдання щодо її зниження. 

Під час проведення аналізу фактичні дані щодо витрат на виробництво 

співставляються з плановими даними, а також розглядаються в динаміці (за 

декілька років). 

Завданнями аналізу матеріаломісткості продукції є: оцінювання 

виконання ліміту матеріальних витрат на одну гривню товарної продукції; 

вивчення впливу чинників на зміну рівня матеріаломісткості; виявлення 

непродуктивних утрат матеріалів; виявлення резервів зниження матеріальних 

витрат і їх вплив на собівартість продукції. 

У процесі аналізу витрат на охорону навколишнього середовища 

необхідно визначити їх питому вагу в собівартості товарної продукції. 

Джерелами для проведення аналізу рентабельності продукції є довідка з 

рентабельності окремих видів продукції, що додається до річного звіту, а також 

дані поточних звітів з випуску продукції, її реалізації, собівартості та прибутку. 

Розрахунок рентабельності можна виконати за формулами: 

100






; (4.4) 
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100







pozPiQi
; (4.5) 

 

де П – балансовий прибуток;  ОФ – середньорічна вартість основних 

виробничих фондів; ОδФ – середньорічна вартість нормованих обігових 

коштів; Рi – прибуток на одиницю i-тої продукції; Qi – кількість реалізованої  

i-тої продукції; ПPOZ – прибутки (збитки) від іншої реалізації та позареалізаційні 

фінансові результати. 

Розрахунок впливу чинників на відхилення фактичної рентабельності 

виробництва від рівня попереднього року рекомендується проводити згідно з 

даними підприємницьких організацій, методом ланцюгових підстановок, що 

детально викладені. 

Заключною частиною економічного аналізу є вивчення фінансової 

діяльності підприємницької організації, її фінансового стану. Фінансові 

результати діяльності підприємства, рівень використання фінансових ресурсів 

вивчаються за даними звіту з виконання фінансового плану та інформації, що 

міститься в бухгалтерському звіті. 

Щодо фінансової діяльності підприємства судять за сукупністю основних 

фінансових показників. До них належать: стан та використання власних та 

обігових коштів, відповідність запасів нормованих обігових коштів до 

нормативів, стан розрахунково-кредитних відносин, правильність використання 

цільових коштів тощо. 

Аналіз оборотних коштів необхідно починати з перевірки використання 

власних та обігових коштів, що складається з етапів визначення фактичного 

розміру власних та обігових коштів, а також установлення рівня їх достатності 

(надлишки або нестача) для сформування запасів. 

Важливою складовою аналітичного розділу магістерської роботи є 

підрозділ, у якому наводиться аналіз вирішення на підприємстві (в організації) 

того чи іншого питання відповідно до теми роботи, тобто аналіз предметної 

області, для виявлення позитивних сторін і недоліків. Для більш ґрунтовного 
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аналізу під час виконання цього підрозділу необхідно використовувати 

економіко-математичні методи та моделі.  

У цьому ж підрозділі доцільно проаналізувати адміністративний процес, 

який спрямовано на виконання тих чи інших завдань у межах предметної 

області. Аналіз цього процесу необхідно здійснювати на основі його графічної 

моделі, побудованої в одній з загальноприйнятих нотацій. Студенту слід 

приділити значну увагу формулюванню висновків. Важливість цього 

завершального етапу здійснення аналізу зумовлюється тим, що його результати 

є базою для виконання робіт на наступній стадії опрацювання теми 

магістерської роботи ─ під час підготовки й обґрунтування проектних 

рекомендацій щодо усунення наявних недоліків, а також удосконалення 

організації розв’язання проблем роботи. Тому студент має звернути особливу 

увагу на чіткість визначення складу і формулювання висновків з аналізу. Цей 

підрозділ має містити до 15 сторінок. 

 

4.4 Проектний розділ 

Завданням цього розділу є розробка конкретних рекомендацій, 

пропозицій, моделей управління параметрами розвитку, діяльності організації 

на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного 

інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків, зроблених 

у другому розділі дослідження. Назва розділу формулюється, як правило, таким 

чином: «Удосконалювання... (предмет дослідження) на... (база дослідження)» 

або «Шляхи вдосконалювання... (предмет дослідження) на... (база 

дослідження)». 

 

4.4.1 Удосконалення організаційної структури управління об’єктом 

магістерської роботи 

Під час побудови організаційної структури управління розглядаються 

чинники, які визначають зміст управління як процесу, що розкриваються в його 

функціях. Функції являють собою вид діяльності, за допомогою якої суб’єкт 
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управління впливає на керований об’єкт. Дослідження процесу управління з 

боку його функцій складає основу для визначення обсягу робіт з кожної 

функції, установлення відповідної чисельності управлінських працівників і в 

кінцевому підсумку проектування самої структури та організації апарату 

управління. Для виконання функцій управління створюється апарат управління 

підприємницькою організацією, який майбутній менеджер має детально 

дослідити. Під структурою апарату управління підприємницькою організацією 

розуміється кількість, склад ланок і ступенів управління, їх підпорядкованість і 

взаємозв’язок. Приклади організаційних структур управління публічних 

установ наведені у Додатках Л–Н. 

Розподіл чисельності апарату управління базового об’єкта досліджень за 

підрозділами наводиться в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Штатний розклад апарату управління об’єкта дипломного 

проектування 

№ 

пор. 
Назва підрозділу 

Осіб 

Норматив Фактично 

осіб % чол. % 

1 2 3 4 5 6 

 

Необхідність формування структурного підрозділу має бути всебічно 

обґрунтована. При цьому важливим критерієм є чисельний і кваліфікаційний 

склад працівників цього підрозділу і характер роботи, що виконується. 

Основним структурним підрозділом в апараті управління підприємством 

є відділ, оскільки у відділах зосереджено близько 75 відсотків усіх інженерно-

технічних працівників, службовців і технічних виконавців заводоуправління. 

Відповідно до міжгалузевих методичних рекомендацій, мінімальна чисельність 

для відділу повинна складати 10 чоловік, для бюро – 7, для конструкторських і 

технологічних підрозділів – 21 у відділі та 16 чоловік – у бюро. За меншої 

кількості працівників самостійні структурні підрозділи не створюються, а 

рекомендується призначати старших спеціалістів і спеціалістів. 

Для обґрунтування того чи іншого варіанта внутрішньої структури 

необхідно проаналізувати організаційно-технічні умови та кількість 



 

87 
 

структурних одиниць, які входять до її складу. Для цього може бути 

рекомендований метод, розроблений Інститутом економіки АН України, за 

допомогою якого отримані такі залежності: 

У1 = 0,60 + 0,0206*X;  

У2 = 0,06 + 0,0925*X;  (4.6) 

У3 = 0,26 + 0,2567*X;  

У4 = -1,66+ 0,6272*X; , 

де У1 – кількість заступників начальника відділу; У2 – кількість бюро у відділі 

(начальників бюро); У3 – кількість груп (старших виконавців); У4 – кількість 

виконавців; Х – кількість службовців відділу. 

У процесі написання магістерської роботи необхідно провести аналіз 

організаційної структури об’єкта дослідження та запропонувати проект більш 

прогресивної організаційної структури управління. Відповідно до даних 

таблиці 4.1 визначити, які підрозділи відповідають, а які – ні, вимогам 

мінімальної чисельності відділу та бюро, а тому мають бути реорганізованими. 

Користуючись наведеними залежностями (4.6), слід визначити склад 

посадових категорій для апарату управління об’єкта дослідження магістерської 

роботи в цілому та звести їх до таблиці 4.2. Водночас необхідно визначити 

відхилення за кожною категорією та зробити аналіз. 

На основі проведеного дослідження та розрахунків слід розробити 

пропозиції щодо реструктуризації управлінських підрозділів відповідно до 

нормативів за кількістю працівників у відділі та бюро. 

Таблиця 4.2 – Співставлення розрахункової та фактичної чисельності 

менеджерів і службовців 

№ 

пор. 

Найменування посадових 

категорій 

Загальна кількість Відхилення 

Розрахункова Фактична «+» «–» 

1 Керівники  підрозділів     

2 Заступники керівників     

3 Начальники  бюро /груп/     

4 Старші виконавці     

5 Виконавці     
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ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ     
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Провести розрахунки тих самих посадових категорій у межах кожного 

підрозділу та занести результати до таблиці 4.3. Проаналізувати нормативну та 

фактичну чисельність з кожного підрозділу категорії. 

Таблиця 4.3 – Розрахункова та фактична чисельність посадових категорій 

за підрозділами (без керівників) 

П
ід

р
о
зд

іл
и

 

Ф
ак

ти
ч
н

а 

ч
и

се
л

ь
н

іс
ть

 У тому числі 

Заст. начальника Начальники бюро Старші виконавці Виконавці 

Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обґрунтовано зробити це можливо тільки після старанного аналізу змісту 

їх роботи, на підставі вивчення документообігу та інших чинників. Слід 

провести збільшення окремих підрозділів за рахунок ліквідації інших. 

Необхідно обґрунтувати, за якими ознаками і чинниками проведено збільшення 

чисельності працівників в окремих підрозділах. Пояснити, чому проведено 

злиття саме цих підрозділів. Запропонувати управлінсько-організаційні заходи 

щодо вдосконалення структури об’єкта магістерської роботи в майбутньому з 

застосуванням продуктової, регіональної, матричної, конгломератної структури 

управління. Побудувати нову структурну схему управління об’єктом з 

урахуванням норми керованості вищого керівництва з позицій світового 

досвіду роботи менеджерів щодо створення більш гнучких структур 

управління. 

 

4.4.2 Розробка раціонального балансу робочого часу 

Для вивчення затрат часу впродовж робочого дня в підприємницькій 

організації необхідно скористатися даними табельного обліку, зробити 

фотографію робочого дня та хронометраж; анкетування. 

За даними табельного обліку визначається частка відпрацьованих годин у 

місячному фонді робочого часу, установлюються причини відхилень у 

використанні робочого часу менеджерами та спеціалістами. 

Фотографія робочого дня дозволяє провести аналіз використання 



 

90 
 

робочого часу. Час перебування на роботі розділяється на години роботи та час 

перерв. Для працівників конструкторських і технічних відділів, технічних 

виконавців, зайнятих підготовкою та оформленням документів, час роботи 

розділяється на оперативний, підготовчо-завершальний і час обслуговування 

робочого місця. При цьому необхідно скористатися рекомендаціями щодо 

класифікації витрат часу. 

За результатами фотографії робочого дня (ФРД) складається фактичний 

баланс робочого часу, котрий включає: підготовчо-завершальний, оперативний,  

на невластиві роботи (за видами), на обслуговування робочого місця, перерву в 

роботі (за причинами). 

При цьому слід розраховувати такі коефіцієнти: 

1. Коефіцієнт екстенсивності використання фонду робочого часу (Ке): 

Тдс

tв
Ке 1 , (4.7) 

де tв – сумарні витрати робочого часу (за ФРД); Тдс – довготривалість 

спостереження. 

2. Коефіцієнт раціональної структури робочого часу (Кр): 





n

і

Кр
1

1 (Sфі-Sні)2, (4.8) 

де Sфі, Sфі – фактичне і нормативне абсолютні значення питомої ваги i-х 

елементів витрат робочого часу в загальному фонді робочого часу. 

Нормативні значення в загальному фонді робочого часу такі: 

1. Підготовчо-завершальний час – 5 %; 

2. Оперативний час – 89 %; 

3. Час обслуговування робочого місця – 4 %; 

4. Час регламентованих перерв – 2 %. 

3. Коефіцієнт використання робочого часу (Квч): 

КрКеКвч  . (4.9) 

4. Визначаються також такі показники, як: 

 коефіцієнт часу виконання основних робіт; 

 коефіцієнт часу невластивих робіт; 



 

91 
 

 коефіцієнт стаціонарності робіт виконавця; 

 коефіцієнт завантаження виконавця впродовж усього періоду 

спостережень. 

Після цього, для виявлення питомої ваги робіт, слід провести аналіз 

витрат робочого часу, які не потребують спеціальних знань і перерв. При цьому 

рекомендується групування витрат часу проводити відповідно до схеми, 

наведеної в таблиці 4.4. 

У ході дослідження необхідно визначити виконання кожного виду 

роботи, а також суму однорідних витрат часу. 

Таблиця 4.4 – Групування витрат часу 

Характеристика роботи Шифр 
Питома 

вага, % 

1 2 3 

Робота інженерного характеру  89 

1. Виконання робіт (зафіксованих у документах), безпосередньо 

пов’язаних з функціями певної посади. Складання 

пояснювальних записок до відповідних звітів або окремих форм 

(те саме відносно планів цехів, дільниць тощо) 

1  

2. Розрахунки (калькуляція собівартості, розрахунки 

незавершеного виробництва тощо), тобто робота, що пов’язана з 

множенням, діленням, додаванням та відніманням (не 

виконується спеціальною службою або окремим виконавцем) 

2  

Робота організаційно-адміністративного характеру  8 

3. Видача поточних завдань виконавцям і контроль за їх 

виконанням (узгодження, уточнюючі роботи, контроль 

правильності їх виконання, візування документів), виклик до 

керівництва 

3  

4. Переписка з внутрішньозаводськими підрозділами та 

зовнішніми організаціями 

4  

5. Телефонні розмови для організації роботи (внутрішні та 

зовнішні) 

5  

6. Службові розмови з відвідувачами 6  

7. Підготовка матеріалів для виробничих нарад, конференцій 

тощо 

7  

Робота, що не потребує спеціальних інженерних знань   

8. Відвідування інших підрозділів, що зумовлене потребами 

організації (відділів, архівів, бухгалтерії, виробничо-

господарських підрозділів) 

8  

9. Перевірка документів після друку, їх копіювання, 

виписування потрібних даних в інших відділах, відпуск 

документації 

9  

10. Інші роботи, що не пов’язані з функціями посади 10  
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Продовження табл. 4.4 

Перерви   

11. Перерви з вини працівника 11  

12. Інші невластиві роботи, які відволікають працівників від 

виконання основних обов’язків (робота в цехах, в інших 

підрозділах) 

12  

13. Наради та підготовка до них 13 1 

14. Перерви для відпочинку, природних потреб і виробничої 

гімнастики (у межах нормативних 20 хв) 

14 2 

 

Для обґрунтування вибору засобів механізації управлінських робіт, 

наводиться їх збільшене групування (табл. 4.5). 

Баланс робочого часу складається в два етапи. На першому етапі 

розробляються заходи щодо виключення явних втрат часу та витрат на 

невластиві роботи, які не входять до посадових обов’язків виконавця. 

На другому етапі проводиться нормування робіт з використанням 

типових норм часу. 

Таблиця 4.5 – Збільшене групування витрат праці для вибору засобів 

механізації 

Найменування роботи ШИФР 

1. Обчислювально-розрахункові операції «а» 

2. Логічні операції «б» 

3. Документування інформації «в» 

4. Передача та збір інформації «г» 

 

На роботи, які повторюються, витрати часу встановлюються за 

результатами хронометражних спостережень і пропонується відповідна 

раціоналізація праці. 

На дві – три задачі розробляється технологічна карта (табл. 4.6) і за 

допомогою мікроелементів здійснюється нормування робіт. 

Потім складається проектний баланс (Тспост): 

РЧОРОЧплПЗТспост  ,        (4.10) 

де РЧ − резерв часу на виконання термінових непередбачених завчасно робіт; 
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Таблиця 4.6 – Технологічна карта «Розрахунок чисельності робітників 

цехів основного виробництва згідно з їх професійною орієнтацією» 

Операційна технологічна карта на 

задачу «Розрахунок чисельності 

робітників цехів основного 

виробництва згідно з їх 

професійною орієнтацією» 

Підприємство 

Підрозділ 

Виконавець 

Норма часу 

Коефіцієнт сталості 

АвтоКрАЗ 

ВОП і ЗП 

Економіст 

33,5 

1,8 

Затверджую 

Технологічне забезпечення ЕОМ – Узгоджено 

Інформаційне забезпечення 

Перелік вхідної інформації Джерело інформації 

1. План виробництва, реалізації та номенклатури Планово-економічний відділ (ПЕВ) 

2. Зведена відомість трудових витрат Відділ організації праці та заробітної 

плати (ВОП і ЗП) 3. Виконання норм у цеху за професіями 

4. Баланс робочого часу одного робітника 

Назва 

операції 

Елементи Вихідна інформація Джерело інформації 

Документ Показник Порядок 

виконання 

Трудоміст

кість, с 

Розрахунок 

трудомісткості 

виробничої 

програми за 

професіями, за 

цехами 

Перенести 

до 

розрахунко-

вої таблиці 

показники 

План 

виробництва, 

реалізації і 

номенклатури. 

Зведена 

відомість 

трудових витрат 

Виробничі 

програми щодо 

виробів. 

Трудомісткість 

виробів у розрізі 

професій 

Вибір і 

перенесення 40 

показників. 

Вибір та пере-

несення 340 

показників 

 

 

520 

 

 

5780 

 

Розраховується коефіцієнт можливого ущільнення робочого часу (Кущ). 

Тспост

ОЧлОЧпл
Кущ


 , (4.11) 

а також коефіцієнт можливого підвищення продуктивності праці (Кп): 

100
100





Кущ

Кущ
Кп . (4.12) 

4.4.3 Проектування раціональних робочих місць і умов праці 

менеджерів і службовців 

Ефективність управлінської діяльності значною мірою залежить від 

організації робочих місць. Визначальними чинниками при цьому є зміст праці і 

специфіка технології виконання різного виду робіт менеджерами та 

службовцями. Під час проектування організації робочих місць менеджерів, 

технічних працівників і службовців необхідно дотримуватися таких вимог: 

 урахування антропометричних показників під час вибору форми меблів 
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і обладнання, їх габаритів; 

 забезпечення зручного положення корпусу працівника в процесі роботи; 

 максимально можливий ступінь типізації засобів оргтехніки для 

оснащення робочих місць менеджерів, технічних працівників і службовців; 

 урахування технології різних видів робіт під час розміщення меблів і 

обладнання. 

Під час вивчення технічного оснащення робочих місць слід заповнити 

таблицю 4.7. 

Таблиця 4.7 – Перелік обладнання для оснащення робочого місця 

спеціаліста 

Найменування обладнання, 

технічних засобів 

Тип, марка, 

модель 

Габарити (висота, 

довжина, ширина) 

Орієнтовна 

вартість, грн 

1 2 3 4 

 

Доцільно вивчити оснащеність робочих місць за такими напрямами: 

 оснащеність обладнанням для постійного використання матеріалів 

(картотеки, папки з розділами, папки поточного зберігання); 

 оснащеність технічними засобами для спеціальних робіт (розрахунково-

обчислювальні, брошурувальні й таке інше); 

 забезпеченість засобами малої організаційної техніки (машинка для 

заточування олівців, календарі, ручки тощо); 

 забезпечення засобами сигналізації та зв’язку (сигналізація виклику до 

керівника, телефонні апарати тощо); 

 дотримуватися всіх вимог наукової організації праці, які визначені 

методичними рекомендаціями. 

Коефіцієнт технічної оснащеності за видами робіт (обчислювальні, 

копіювально-множильні, документаційні (Кто) визначається: 

оНтПф

Вф
оКт

.
.


 , (4.13) 

де Вф – фактична вартість засобів (в грн); Пф – фактична кількість працівників; 
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Нт.о – норматив технічної оснащеності (грн) (таблиця 4.8). 

Таблиця 4.8 – Мінімальні нормативи технічної оснащеності за видами 

робіт (грн) 

Вид оснащення Норматив 

1. Устаткування для креслярсько-конструкторських робіт 20 

2. Засоби для копіювання та множення документів 20 

3. Засоби обчислювальної техніки 125 

4. Засоби складання та архівації документації 25 

5. Спеціальний інвентар (картотеки, шафи тощо) 20 

6. Засоби зв’язку та сигналізації 60 

 

Покращання умов праці менеджерів, технічних працівників і службовців 

пов’язане зі здійсненням низки санітарно-гігієнічних і організаційно-технічних 

заходів, спрямованих на оздоровлення працівників. Це стосується дотримання 

норм освітленості, температурного режиму, вологості, чистоти повітряного 

середовища, рівня шуму та вібрації. При цьому слід керуватися нормативними 

величинами основних параметрів, які характеризують умови праці, відповідно 

до санітарних норм СН-245-71 (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 – Санітарно-гігієнічні умови праці на робочому місці 

менеджерів, інженерно-технічних працівників і службовців 

Чинники, які характеризують умови праці Норматив 

1. Площа одного місця, м2 3,25 – 7,00 

2. Мінімальна висота стелі в приміщенні, м  3,25 

3. Швидкість руху повітря, м/с Не більше 0,3 

4. Температура повітря, °С   

4.1 Холодний період року 18 – 21 

4.2 Теплий період року 22 – 25 

5. Рівень вологи у повітрі, % 40 – 60 

6. Рівень шуму, дБ Не більше 60 

7. Освітлення  

7.1 Природне освітлення Обов’язкове 

7.2 Штучне освітлення /найменша освітленість/, ЛК 150 

7.3 Загальне 150 
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7.4 Робочої зони 300 

Санітарно-гігієнічні умови праці мають велике значення для здоров’я 

працівників, оскільки впливають на його фізичний і психологічний стан і 

працездатність. Тому необхідно провести аналіз і визначити: рівень 

оснащеності робочого місця; рівень шуму; параметри мікроклімату; коефіцієнт 

умов праці (Куп): 

 

anаiааКуп  ____21 , (4.14) 

де n – кількість урахованих чинників; аі – індекс відповідності фактичних умов 

праці нормативним: 

 

Ун

Уфп
аі  , (4.15) 

де Уфп  – фактичне значення показника; Ун – нормативне значення показника 

(див. табл. 7.9). 

При проектуванні організації робочих місць необхідно керуватися 

типовими проектами, розробленими для різних категорій службовців. При 

цьому необхідно дотримуватися відповідних норм площі (таблиця 4.10) і 

габариту проходів (таблиця 4.11). 

Таблиця 4.10 – Нормативні площі для менеджерів, спеціалістів і 

службовців 

Категорія службовців Норма, м2 

1 2 

1 Керівники установи 24 – 55 

2 Заступник керівника 12 – 35 

3 Керівники великого структурного підрозділу 12 – 35 

4 Керівник відділу 8 – 24 

5 Головний спеціаліст 8 – 24 

6 Молодший спеціаліст 4 – 8 

7 Конструктор 5,5 

8 Діловод 3,25 
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Таблиця 4.11 – Мінімальні габарити проходів у службових приміщеннях 

Призначення проходу Габарит, см 

1 Між перегородками  

1.1 Для однієї особи 65 

1.2 Для двох осіб 100–120 

1.3 Для трьох осіб 150–180 

2 Проходи між столами (у просторі, де немає стільців)  

2.1 Для однієї особи 55 

2.2 Для двох осіб 80–100 

2.3 Для трьох осіб 120–180 

 

Примітка. Габарит проходу передбачається, виходячи з умови, що одна людина 

має поступитися іншій. 

 

Особлива увага приділяється забезпеченню робочого місця засобами 

зв’язку, обчислювальною технікою, завдяки чому можна оперативно 

отримувати і передавати необхідну інформацію. До того ж, це впливає на 

оперативність управління виробництвом, скорочує непродуктивні витрати часу. 

 

4.4.4 Проектування інформаційних зв’язків та інформаційного 

забезпечення 

Документ є основою під час прийняття управлінських рішень, свідоцтвом 

прийнятого рішення та його виконання, а отже, основним джерелом інформації. 

Просування документів у процесі управління з моменту їх утворення або 

отримання називається документообігом. Підсумки аналізу документообігу на 

підприємствах і складають основу проектування нових і вдосконалення 

інформаційних потоків. 

Важливою вимогою під час проектування та аналізу інформаційних 

зв’язків є систематизація організаційно-розпорядчої документації, що 

утворюється в результаті праці менеджера. Усі документи, що знаходяться на 

робочому місці, можна поділити на три групи (директивні, довідкові та 

додаткові). Результати аналізу документів за групами наведено в таблиці 4.12. 
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Таблиця 4.12 – Кількісний склад документації 

Документи (за 

групами) 
Кількість документів 

Вхідних Вихідних Внутрішніх Усього 

1 2 3 4 5 
 

Вивчаючи комплект документів, що відображають роботу конкретного 

виконавця, слід з’ясувати призначення кожної з форм документів. 

У таблиці 4.13 наведено рекомендовану послідовність вивчення різних 

документів. 

Таблиця 4.13 – Призначення форм документів 

Найменування 

видів робіт 

Індекс 

форм 

Кількість примірників, 

що виписуються 

одночасно 

Призначення 

форм 

Примітка (на 

бланку або від 

руки) 

1 2 3 4 5 
 

Для чіткішого інформаційного забезпечення менеджерів і спеціалістів 

розробляється спеціальна карта, що складається з трьох частин (таблиця 4.14). 

Таблиця 4.14 – Карта інформаційного забезпечення 

І Перелік інформації, що надходить 
 

Надходить або створює менеджер Залишається для 

подальшого 

використання 

Передається на інші 

робочі місця 

Найменування 

документа 

Відправник Періодич-

ність 

Фор-

мат 

Кількість 

сторінок 

Фор-

мат 

Наймену-

вання 

одержувача 

ІІ Перелік документів, що зберігаються 
 

Найменування 

документів 

Формат Обсяг у 

сторінках 

Місце і вид 

передачі 

Приблизна періодичність 

використання 
 

ІІІ Перелік контрактів з іншими працівниками 
 

Із ким здійснюється 

контакт 
Зміст інформації Приблизні витрати часу Примітка 

 

Для глибшого дослідження документообігу на робочому місці менеджера 

складається ентограмадокум руху на 3–4 документи. А також пропонуються 

заходи щодо вдосконалення інформаційних комунікацій на відповідному 

робочому місці.  

Студент залежно від об’єкта проектування, має розробити програму для 
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розв’язання управлінського завдання, використавши персональний комп’ютер і 

методологічні підходи менеджменту: 

 прогнозування показників розвитку підприємницької організації; 

 оптимізація виробничої програми; 

 розподіл виробничої програми за календарними періодами; 

 оптимізація напрямів використання фондів розвитку виробництва, 

науки і техніки; 

 оптимізація внутрішньотранспортних потоків; 

 оптимізація використання окремих видів ресурсів; 

 оптимізація виробничих нормативів (партії деталей тощо); 

 розробка балансів роботи підприємницької організації; 

 контроль виробничого процесу та якості готової продукції; 

 визначення оптимального складу продуктів на складі або у сховищі 

тощо. 

За допомогою консультанта дипломник має виконати розділ з 

застосуванням персональної комп’ютерної техніки і відповідно оформити 

результати розробленої програми рішення економічної задачі. 

 

4.4.5 Оцінка професійно-кваліфікаційного рівня та ділових якостей 

публічних службовців 

Мета завдання «Оцінювання професійно-кваліфікаційного рівня та 

ділових якостей публічних службовців» – комплексно оцінити якість роботи 

працівників публічних служб. 

Основні задачі завдання: 

‒ ознайомлення з методикою оцінювання складності та якості роботи 

публічних службовців; 

‒ аналіз професійно-кваліфікаційного рівня працівників; 

‒ оцінювання ділових характеристик працівників; 

‒ оцінювання складності функцій, що виконуються службовцями; 

‒ оцінювання результатів праці. 
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Необхідно знати, що якість роботи характеризує досягнуту працівником 

результативність праці відповідного ступеня складності, який обумовлений 

рівнем його професійно-кваліфікаційної підготовки і притаманними йому 

діловими якостями. 

Під час оцінювання якості роботи спеціалістів слід ураховувати 

особливості діяльності, результати якої виявляються в більшості випадків через 

відповідний проміжок часу в підсумках колективних зусиль (прибутковість 

діяльності публічних установ, здійснення заходів у галузі НТП, підвищення 

якості публічних послуг, удосконалення управління та ін.). Водночас велике 

значення мають показники індивідуальної результативності праці (якість 

виконання посадових обов’язків, визначених посадовими інструкціями). 

Оцінювання якості роботи для диференціації посадових окладів 

припускає забезпечення її зрівняння і порівняння по всій сукупності 

працівників. Це може бути досягнуто шляхом виявлення основних 

узагальнених ознак, притаманних рівною мірою різним видам трудової 

діяльності. Кількісне вираження оцінювання забезпечує застосування системи 

балів. 

Найбільш повне й об’єктивне оцінювання може бути досягнуте на основі 

урахування ознак, які притаманні працівнику та виконуваній ним роботі. 

Ознаками, які характеризують працівника, є його професійно-кваліфікаційний 

рівень К1 та ділові якості Д1, складність К2 та конкретно досягнутий результат 

Д2. 

Оцінювання ділових якостей Д1 і результатів праці Д2 можна 

підсумувати, оскільки вони мають споріднену єдність. Ділові якості можна 

розглядати як узагальнену, непряму характеристику, притаманну працівникові, 

як результат будь-якого трудового почину. Такі якості, як компетентність, 

самостійність, ініціативу та інші, можливо виявити лише в роботі та в 

досягненні відповідного ефекту з накопичених спостережень. Оцінювання 

поточних результатів праці заповнює, обґрунтовує, ілюструє оцінювання 

ділових характеристик, оскільки враховує реальну кількість і якість завдань, які 
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виконуються за міжатестаційний період. 

Проте урахування тільки ділових характеристик і поточних результатів 

його праці ще не характеризує достатню якість його роботи стосовно інших 

працівників, оскільки не можна порівняти кваліфікаційні групи, які виконують 

функції різної складності. Наприклад, високі ділові характеристики можуть 

виявляти в роботі й технік, і провідний інженер. Проте суспільна значущість 

ділових характеристик і віддача з позиції професійно-кваліфікаційної 

підготовленості працівників суттєво відрізняється. Аналогічно слід розглядати і 

оцінювання  результатів праці – з позицій складності роботи, що виконується. 

Неможливо допустити отримання високих оцінок результатів праці за рахунок 

виконання більш простих робіт. Тому оцінки професійно-кваліфікаційного 

рівня К1 і складності функцій К2, що виконуються, набирають форму 

корегуючих коефіцієнтів. 

Комплексна оцінка якості роботи: 

Я=К1·Д1+К2·Д2 (4.16) 

Коефіцієнти К1 і К2 дозволяють привести до єдиного знаменника оцінку 

якості роботи працівників різних посадових рангів. 

Питому значущість усіх чотирьох елементів комплексного оцінювання 

приймаємо рівною, оскільки оптимальним в умовах правильного розставлення 

кадрів є їх повна відповідність один одному подібно до дзеркального 

відображення. З’єднання ознак в оцінці кожного елемента здійснюється з 

урахуванням їх питомої значущості, яка виражається в частках одиниці. 

 

1 Оцінювання професійно-кваліфікаційного рівня публічних службовців 

Для оцінювання професійно-кваліфікаційного рівня спеціалістів та інших 

службовців запроваджено єдиний набір ознак з їх незмінною для всіх категорій 

працівників питомою вагою: освіта, стаж роботи за спеціальністю, а також 

раціоналізаторська, винахідницька, публіцистична і подібна до того діяльність. 

Відповідно до освіти всі працівники під час атестації розподіляються на 3 

групи: I – загальна середня (повна або неповна); II – середня спеціальна; 
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 III – вища або незакінчена вища (IV–V курс ВНЗ) освіта. Номер групи, у котру 

потрапляє працівник за рівнем освіти, визначає його оцінку за цією ознакою. 

Отже, мінімальна оцінка складає 1 бал, максимальна 3 бали. 

Залежно від стажу роботи за спеціальністю працівники, що атестуються, 

розподіляються на чотири групи, сформовані з урахуванням освіти (табл. 4.15). 

Таблиця 4.15 – Оцінка стажу за спеціальністю з урахуванням освіти 

працівників 

Номер 

групи 

Оцінка 

стажу 

Стаж роботи за спеціальністю працівників, які мають освіту, років 

I група – загальна 

середня (повна або 

неповна) 

II група – середня 

спеціальна 

III група – вища або 

незакінчена вища 

1 0,25 0–5 0–9 0–9 

2 0,50 5–13 9–13, понад 29 9–17, понад 29 

3 0,75 13–17, 21–29 13–17, 21–29 17–25 

4 1 17–21 17–21 26–29 

Ступінь впливу стажу роботи за спеціальністю на результативність праці 

спеціалістів приблизно в чотири рази нижчий за вплив освіти.  

Тому сукупне урахування цих кваліфікаційних ознак припускає їх різну 

значущість. Для освіти вона дорівнює 1, а для стажу – 0,25. Отже, мінімальна 

оцінка стажу роботи складає 0,25, максимальна – 1. 

Під час оцінювання професійно-кваліфікаційного рівня рекомендується 

враховувати кількість винаходів і раціоналізаторських пропозицій, виступів у 

пресі й подібне до того, які виступають непрямими ознаками підвищіння 

кваліфікаційного рівня спеціалістів через різні форми підготовки, підвищення 

кваліфікації, а також самоосвіти. Максимальне значення цієї ознаки беруть 

таким, що дорівнює 0,3 бала. 

Коефіцієнт професійно-кваліфікаційного рівня працівника: 

К1 = 0 + S + R/4,3,  (4.17) 

де 0 – оцінка освіти (0 = 1; 2; 3); S – оцінка стажу роботи зі спеціальності (0,25; 

0,5; 0,75; 1); R – оцінка винахідницької, раціоналізаторської, публіцистичної та 

іншої діяльності (R = 0,1; 0,2; 0,3); 4,3 – постійна величина, яка відповідає сумі 
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максимальних оцінок з освіти, стажу, винахідницької і раціоналізаторської, 

публіцистичної та іншої діяльності. 

2 Оцінювання ділових якостей працівників 

Оцінювання ділових якостей спеціалістів, як інших якостей службовців, 

слід проводити з урахуванням ознак: компетентність, здібність чітко 

організовувати і планувати свою працю, усвідомлення відповідальності, 

самостійність та ініціатива, здібність засвоювати й використовувати нові 

методи в роботі, працелюбність, здібність підтримувати контакти з іншими 

працівниками. 

Відбір ознак оцінювання ділових якостей має чотири рівні (ступені) 

виявлення і оцінюється в балах: низький – 1, середній – 2, вищий за середній – 

3, високий – 4. Оцінка (від 1 до 4 балів) встановлюється працівникові з кожної 

ознаки відповідно до характеристик рівнів оцінок, котрі наведені в таблиці 4.16. 

Для спрощення розрахунків рекомендується використовувати бальні 

оцінки рівнів ознак з урахуванням їх питомої ваги (таблиця 4.17). 

Таблиця 4.16 – Бальні оцінки ознак, які визначають ділові якості 

публічних службовців 

Ознаки ділових якостей 

Питома 

вага в 

наборі 

Бальна оцінка рівня ознаки з 

урахуванням їх питомої 

значущості 

1 2 3 4 

1. Компетентність 0,26 0,26 0,52 0,78 1,04 

2. Здатність чітко організовувати 

та планувати свою працю 
0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 

3. Усвідомлення відповідальності 

за виконувану роботу 
0,14 0,14 0,28 0,42 0,56 

4. Самостійність й ініціатива 0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

5. Здатність засвоювати нові 

питання та використовувати нові 

методи в роботі 

0,12 0,12 0,24 0,36 0,48 

6. Працездатність 0,13 0,13 0,26 0,39 0,52 

7. Здатність підтримувати 

контакти з іншими працівниками 
0,10 0,10 0,20 0,30 0,40 

Усього: 1,00 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 



 

 

Таблиця 4.17 – Стисле визначення та характеристика рівнів оцінок ознак ділових якостей спеціаліста 

 

Визначення ознаки 

Характеристика рівнів виявлення ознаки у того, хто атестується 

I 

низький 

II 

середній 

III 

вище за середній 

IV 

високий 

1. Компетентність – знання 

спеціальних питань, обізнаність у 

суміжних галузях знань. 

Недостатньо 

обізнаний у 

спеціальних 

питаннях, недостатній 

досвід роботи 

Знає спеціальні 

питання, володіє 

достатнім досвідом 

роботи 

Добре знає спеціальні 

питання, вільно в них 

орієнтується, має 

великий досвід 

роботи 

Дуже добре знає 

спеціальні питання, 

обізнаний  у наукових 

досягненнях 

суміжних галузей 

знань, має великий 

досвід роботи 

2. Здібність чітко організовувати і 

планувати свою працю, уміння 

працівника раціонально 

використовувати свій робочий час, 

чітко планувати виконання 

доручених завдань, уміння 

зосередитись на головному 

Не завжди 

раціонально 

використовує 

робочий час, не може 

правильно 

організовувати свою 

працю 

Уміє організовувати 

трудовий процес, 

проте не завжди 

планує роботу 

Уміє добре і 

раціонально 

організувати 

трудовий процес, 

планує роботу 

Уміє створити чіткий 

порядок у роботі, 

завжди планує свою 

працю, встигає 

вирішувати впродовж 

робочого дня всі 

намічені питання 

3. Відповідальність – усвідомлення 

необхідності повністю відповідати за 

наслідки своїх рішень під час 

виконання посадових функцій 

Недостатньо 

усвідомлює 

відповідальність, 

уникає її 

Усвідомлює 

відповідальність; але 

інколи уникає її 

Охоче бере на себе 

відповідальність, не 

уникає її 

Прагне до прийняття 

відповідальності, 

передбачає і готовий 

нести повну 

відповідальність за 

результати своїх дій 

4. Самостійність та ініціатива – 

здатність працівника виконувати 

виробничі функції без допомоги 

керівника, внутрішнє заохочення до 

нових форм діяльності, 

підприємливість 

Майже завжди 

звертається за 

допомогою до 

начальника або 

старших за посадою, 

не шукає нових форм 

діяльності 

Інколи звертається за 

допомогою до 

начальника або 

старших за посадою, 

не завжди шукає 

нових форм 

діяльності 

У виняткових 

випадках звертається 

за допомогою до 

начальника або 

старшого за посадою, 

шукає нові форми 

діяльності 

Не звертається за 

допомогою до 

начальника, повна 

самостійність у 

виконанні 

виробничих функцій, 

завжди шукає нові 

форми діяльності 

6
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Продовження табл. 4.17 

5. Здатність засвоювати нові питання 

та використовувати нові методи в 

роботі – уміння швидко 

перебудовувати роботу відповідно до 

вимог 

Уникає нових питань 

і засвоює їх з 

великими 

труднощами 

Недостатньо швидко 

засвоює нові питання  

і методи 

Швидко засвоює нові 

питання та методи 

Швидко засвоює нові 

питання, широко 

використовує нові 

методи в роботі 

6. Працелюбність – 

психофізіологічний стан людини, що 

дозволяє плідно трудитися впродовж 

усього робочого часу 

Швидко стомлюється, 

зберігає 

працелюбність на 

порівняно короткий 

час 

Стомлюється у міру 

збільшення 

інтенсивності праці, 

зберігає середній 

рівень працелюбності 

впродовж робочого 

часу 

Здатність упродовж 

усього робочого часу 

підтримувати 

достатньо високий 

рівень працелюбності 

Здатний працювати 

інтенсивно впродовж 

усього робочого часу, 

зберігає високий 

рівень працелюбності 

під час зміни 

зовнішніх умов 

7. Здатність підтримувати контакти з 

іншими працівниками – уміння 

працювати з людьми, радитися з 

товаришами (визначається 

сукупністю позитивних рис 

характеру того, хто атестується: 

товариськість, чуйність, уважність) 

Не здатний постійно 

підтримувати 

контакти з 

товаришами по 

роботі, нелагідний, 

інколи створює 

конфліктні ситуації в 

колективі 

Не завжди здатний 

підтримувати 

контакти з 

товаришами по роботі 

Здатність 

підтримувати 

контакти з 

товаришами по 

роботі, активно 

співпрацює з іншими 

Здатний підтримувати 

контакти з 

товаришами по 

роботі, активно 

співпрацює з іншими, 

надає допомогу в 

роботі 

 

6
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Оцінювання всієї сукупності ділових якостей Д1 здійснюється шляхом 

підсумовування оцінок ознак, помножених на їх питому вагу 

Д1 = 



n

i

Xiaij
1

, (4.18) 

де і – порядковий номер будь-якої ознаки ділових якостей (і=1, 2, …, n); 

 n – число ознак; j – рівень ознаки будь-кого з тих, хто атестується (j=1,2,…10); 

aij – j-й рівень i-ї ознаки у працівника (в бал.); Xі ‒ питома значимість i-ї ознаки 

в загальній оцінці ділових якостей (у частках одиниці). 

3 Оцінка складності функцій, що виконуються 

Для оцінювання складності функцій, що виконуються, використовуються 

ознаки, які дозволяють охопити всі аспекти змісту порівнюваних робіт і 

водночас урахувати характер та особливості того чи іншого виду діяльності: 

характер робіт, які складають зміст роботи (визначає технологічну складність 

трудового процесу), різноманітність, комплексність робіт (дані й усі наступні 

ознаки обумовлюються організацією праці); самостійність виконання робіт; 

масштаб і складність керівництва; додаткова відповідальність. 

Питома вага прийнятих для характеристики складності ознак виражається 

в частках одиниці (визначена експертами із числа висококваліфікованих 

спеціалістів). Вона може бути використана як єдина для всіх функціональних 

груп працівників. 

З урахуванням існування великих розбіжностей у діапазоні складності з 

кожної ознаки, для них прийнято не однакову кількість ступенів (рівнів). 

Максимальна кількість ступенів (10) передбачена для ознаки, яка характеризує 

технологічну складність змісту роботи, що виконується.  

Вказана кількість ступенів необхідне для урахування більшої 

диференціації робіт за групами, які мають інформаційно-технічний, аналітично-

конструктивний та організаційно-адміністративний характер, а також у рамках 

цих груп. 

Щодо всіх працівників, котрі атестуються, встановлюють ступінь кожної 

ознаки складності функцій, що ними виконуються: від 1-ї до 10-ї за першою 
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ознакою, від 1-ї до 8-ї – за другою і третьою ознаками, від 1-ї до 7-ї – за 

четвертою та п’ятою ознаками. Визначають ступінь ознак відповідно до 

характеристик рівнів оцінок, які наведені в економічній літературі [4, 13]. 

Якщо працівник виконує різнорідні роботи, котрі можуть належати і до 

найпростіших інформаційно-технічних, і до більш складних аналітично-

конструктивних, оцінюють за тими, що переважно виконуються. За 

необхідності досягнення більшої точності розрахунку кожну роботу, що 

виконується, оцінюють за всім набором ознак.  

Потім визначають середню арифметичну виважену оцінку (з урахуванням 

витрат часу).  

Такий розрахунок більш трудомісткий, тому є більш доцільним оцінювати 

переважні функції працівників. Можливу при цьому похибку розрахованого 

показника складності корегують оцінками професійно-кваліфікаційного рівня, 

ділових якостей і результатів праці. 

Для обчислення сумарного показника складності роботи, що виконується, 

у табл. 4.18 наведені бальні оцінки рівнів кожної ознаки з урахуванням їх 

питомої ваги. 

Коефіцієнт складності функцій, що виконуються, К2 визначають діленням 

суми оцінок кожної ознаки, помножених на їх питому вагу, на постійну 

величину 8,3: 

К2 = 
3.8

1





n

i

Xiaij

, (4.19) 

де   n – число ознак (n = 5); 8,3 – постійна величина, яка відповідає сумі 

максимальних оцінок за всіма ознаками складності з урахуванням їх питомої 

ваги. 
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4 Оцінювання результатів праці 

Оцінювання результатів праці проводять за кількісними і якісними 

ознаками. При цьому враховують не тільки обсяги робіт, що виконуються 

відповідно до діючих норм часу, але і творчу активність працівників. Під час 

визначення якісних характеристик результатів праці беруть до уваги 

прогресивність технологічних процесів, економічну обґрунтованість норм часу 

(виробітку), що розробляються, витрат сировини і матеріалів (у технологів); 

технічний рівень конструкторських рішень (у конструкторів); безпомилковість, 

акуратність у роботі, відповідність завдань, що виконуються, робіт посадовим 

вимогам, які встановлені Кваліфікаційним довідником посад керівників, 

спеціалістів і службовців; своєчасне впровадження технологічних процесів і 

розробок у виробництво та інше. Необхідно враховувати також дотримання 

працівниками строків виконання завдань, оскільки цей показник є одним з 

важливих критеріїв оцінювання результатів праці всіх категорій працівників, 

від чого залежить своєчасне впровадження і виробництво нової прогресивної 

техніки і технологій, здійснення заходів щодо організації праці й виробництва. 

З урахуванням різноманітності показників, які характеризують результати 

праці різних категорій працівників, для спеціалістів, як інших службовців 

заведено три найзагальніших ознаки: кількість виконаних планових і 

позапланових робіт (завдань); якість виконаних робіт (завдань); дотримання 

строків виконання робіт (завдань). 

Під час оцінювання результатів праці керівників можуть ураховуватися 

тільки перша та друга ознаки. 

Для всіх ознак результатів праці заведено чотири рівні оцінок, 

характеристика котрих міститься в табл. 4.19. Для більш точного оцінювання 

результатів праці з урахуванням її специфіки, рівня нормування, можливості 

вираження через більш відповідні показники наведена характеристика рівнів 

оцінок ознак може бути конкретизована щодо цього виду діяльності. 

У розрахунках результатів праці використовують наведені в табл. 4.20 

бальні оцінки рівнів ознак, які враховують їх питому вагу. 
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Таблиця 4.18 – Бальні оцінки ознак, що визначають складність 

виконуваних функцій спеціалістів та інших службовців 

Ознака 

складності 

Пито-

ма 

вага 

Бальна оцінка ступенів (рівнів) ознак з урахуванням їх питомої 

ваги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Характер 

робіт, які 

складають 

зміст праці 

0,30 0,30     0,60    0,90     1,20    1,50     1,80    2,10     2,40        2,70   3    

 

 Інформаційно-               Аналітично-              Організаційно- 

       технічні                 конструктивні            адміністративні 

2. Різно-

манітність, 

комплексність 

робіт 

0,15 0,15    0,30      0,45    0,60   0,75       0,90    1,05    1,20 

 

Прості, часто    Роботи, які прово-        Виконання   

повторювані     дяться в масшта-         комплексних 

роботи                бі підрозділу                    робіт 

3. 

Самостійність 

виконання 

роботи 

0,25 0,25     0,50     0,75    1,00    1,25    1,50     1,75    2,00 

 

Роботи, які викону-  Роботи, які викону-   Роботи, які 

ються під безпо-       ються під оператив-  виконуються 

середнім                    ним і загальним          самостійно 

керівництвом             керівництвом 

4. Масштаб і 

складність 

керівництва 

0,15 0,15     0,30     0,45    0,60     0,75    0,90    1,05 

 

Керівництво     Керівництво         Керівництво 

підрозділами,   самостійними        декількома 

що входять до   структурними     підрозділами 

складу відділу   підрозділами 

5. Додаткова 

відповідаль-

ність 

0,15 0,15    0,30      0,45    0,60      0,75    0,90    1,05 

 

Матеріальна (за збережен-    Моральна (за виконанням 

ня фінансових і матері-        керівництва) 

альних ресурсів) 

 

Оцінку результатів праці працівника, який атестується, розраховують у 

такому самому порядку, як і оцінку його ділових якостей, тобто шляхом 

підсумовування оцінок ознак, помножених на їх питому вагу: 

Д2 = Xiaij
n

i


1

, (4.20) 

де n – число ознак (n = 2; N = 3); Xi – питома вага і-тої ознаки результатів праці 

(у частках одиниці). 



 

 

Таблиця 4.19 – Короткий зміст і характеристика рівнів оцінок ознак результатів праці 

 

Визначення ознаки Характеристика рівнів виявлення ознаки того, кого атестують 

I 

низький 

II 

середній 

III 

вище середнього 

IV 

високий 

Кількість робіт, що 

виконуються – 

загальна кількість 

виконаних робіт з 

урахуванням чинних 

нормативів за відносно 

тривалий проміжок 

часу (рік або більше) 

Невелика кількість 

виконаних планових 

і позапланових робіт 

(завдань) порівняно 

із середньою 

кількістю робіт 

(завдань), які 

припадають на 

одного працівника в 

підрозділі (із усіх 

причин, серед них за 

рахунок хвороби, 

прогулу, відсутності 

старанності, 

невисокий рівень 

компетентності та 

інше) 

Середня кількість 

виконаних планових 

робіт (завдань) 

Кількість виконаних 

планових і 

позапланових 

завдань, яка 

перевищує середнє 

значення на одного 

працівника в даному 

підрозділі 

Кількість виконаних 

планових завдань 

суттєво перевищує 

середнє значення на 

одного працівника в 

підрозділі 

 

7
2
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Таблиця 4.20 – Бальні оцінки ознак, які визначають результати праці 

спеціалістів конструкторських і технологічних служб 

Ознаки результатів праці 

Питома 

вага 

ознаки в 

наборі 

Бальна оцінка рівнів ознак з 

урахуванням їх питомої ваги 

1 2 3 4 

1. Кількість виконаних 

планових і позапланових 

робіт 

0,31 0,31 0,62 0,93 1,24 

1. Якість виконаних 

робіт 

 

0,39 0,39 0,78 1,17 1,56 

3. Дотримання строків 

виконання робіт 

(завдань) 

0,30 0,30 0,60 0,90 1,20 

 

5. Порядок здійснення оцінювання якості роботи тих, хто атестується 

Процедура оцінки якості роботи передбачає заповнення двох форм на 

кожного працівника, який атестується: форма 1 – особиста картка працівника, 

яка вміщує основні дані про місце роботи, посаду, вік, освіту, стаж, творчу 

активність та оплату праці; форма 2 – атестаційний листок працівника, який 

зображує собою оціночну таблицю. 

Для підвищення об’єктивності оцінок бажано, щоб керівники тих, хто 

атестується, визначили рівні виявлення ознак ділових якостей, складності 

функцій, що виконуються та результатів праці до ознайомлення з питомою 

вагою ознак. За цієї умови керівник менш скутий у своїх міркуваннях і визначає 

більш точні оцінки. 

Щоб уникнути впливу звичного, стереотипного уявлення про особистість 

працівника, що атестується, порядок оцінювання ознак має передбачати 

почергове заповнення всіх атестаційних листів підрозділу з кожної ознаки 

окремо, а не послідовного заповнення кожного атестаційного листа в цілому. 
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Форма 1 – Особиста картка працівника, який атестується 

 

Петренко Петро Петрович 

 

1. Назва організації Кременчуцька райдержадміністрація 

2. Назва структурного підрозділу Відділ архітектури, містобудування, 

будівництва та земельних відносин 

3. Посада, категорія Головний спеціаліст  

(землевпорядник) 

4. Вік (повних років на дату 

заповнення) 

41 

5. Освіта (вища, незакінчена вища, 

в обсязі 4–5 курсів ВНЗ, середня 

спеціальна, середня загальна) 

Вища – IIІ група 

6. Стаж роботи зі спеціальності 

(кількість років) 

22 роки – ІІІ група 

 

7. Кількість поданих і 

впроваджених раціоналізаторських 

пропозицій та винаходів, їх 

економічний ефект за останні 2–3 

роки (кількість виступів у пресі) 

2 раціоналізаторські пропозиції в по-

точному році з загальним економіч-

ним ефектом 1450 грошових одиниць, 

0,2 бала 

 

8. Посадовий оклад (без надбавок) 3345 грошових одиниць. 

9. Вид і розмір отримуваної 

надбавки (1 – за високі досягнення 

в роботі, 2 – за виконання особливо 

важливих робіт, 3 – за роботу в 

несприятливих умовах праці, 4 – за 

науковий ступінь) 

225–370 грошових одиниць 

10. Посада, що проектується, і 

категорія 

Провідний спеціаліст 

 

11. Посадовий оклад, що 

проектується 

3750 грошових одиниць 

12. Надбавка, що проектується  

13. Коефіцієнт професійно-

кваліфікаційного рівня К1  

(розраховується за показниками в 

пунктах 5–7 особистої картки) 

 

 



 

 

Форма 2 

Атестаційний листок головного спеціаліста (землевпорядника) П. П. Петренка 

Ділові якості Результат праці 

Ознаки (критерії) ділових 

якостей 

Питома 

вага 

ознаки 

Рівні 

(ступені) 

ознаки 

Оцінка ознаки з 

урахуванням її 

значущості 

Ознаки (критерії) 

результатів праці 

Питома 

вага 

ознаки 

Рівні 

(ступені) 

ознаки 

Оцінка  

ознаки з 

урахуванням її 

значущості 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Компетентність 

0,26  +   0,52 

1. Кількість 

виконаних 

планових і 

позапланових робіт 

0,31   +  0,93 

2. Здатність чітко 

організувати і планувати 

свою працю 

0,13   +  0,39 

2. Якість виконаних 

робіт 0,39    + 1,17 

3. Усвідомлення 

відповідальності за 

виконувану роботу 

0,14  +   0,28 

3. Дотримання 

строків виконання 

робіт (завдань) 

0,30     0,90 

4. Самостійність та 

ініціатива 
0,12   +  0,36 

 
      

5. Здатність засвоювати 

нові питання та 

використати нові методи 

в роботі 

0,12   +  0,36 

 

      

6. Працездатність 0,13    + 0,52        

7. Здатність підтримувати 

контакти з іншими 

працівниками 

0,10  +   0,20 

 

      

Сумарна оцінка ділових якостей    2,63  Сумарна оцінка результатів праці   3,00 

Д1 = 



7

1i

Xiaij  Д2 = 



3

1i

Xiaij   

7
5

 



 

 

Продовження форми 2 

Ознаки (критерії) складності функцій, 

що виконуються 

Питома значущість 

ознаки Хі 

Рівні (ступені) ознаки 
Оцінка 

ознаки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Характер робіт, які складають зміст 

праці (технологічна складність) 
0,30     +      1,50 

2. Різноманітність, комплексність робіт 0,15      +     0,90 

3. Самостійність виконання робіт 0,25    +       1,00 

4. Масштаб і складність керівництва 0,15           - 

5. Додаткова відповідальність 
0,15 +          0,15 

Сумарна оцінка складності функцій                                                                                                                                      3,55 

 

7
6
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Коефіцієнт складності функцій, що виконуються: 

К2 = 43.0
3.8

55.3

3.8

1 




Xiaij
n

i
 

Комплексна оцінка якості роботи: 

Я = К1 Д1 + К2 Д2 = 0,69·2,63+0,43·3,00=3,10 

Подібна процедура заповнення атестаційних листків полегшує визначення 

рівня ознаки у кожного, хто атестується, методом порівняння і  значною мірою 

послаблює вплив особистих відношень керівника з підлеглими, що відповідною 

мірою сприяє усуненню можливих конфліктних ситуацій. Заповнення форм має 

постійно контролюватися спеціальною групою, до котрої входять члени 

атестаційної комісії. Визначає всі елементи комплексного оцінювання якості 

роботи і встановлює величини загальної комплексної оцінки розрахункова 

група, до котрої входять представники підрозділу, де проводиться атестація, 

відділу праці та заробітної плати і відділу кадрів. Підтверджує правильність 

виконання розрахунків і приймає кінцеве рішення з питання встановлення 

посадового окладу працівникові, що атестується, атестаційна комісія. 

На основі наведеної оцінки комісія може винести рішення про 

відповідність або невідповідність працівника займаній ним посаді. Рішення про 

невідповідність займаній посаді можливе, наприклад, під час отримання 

мінімальних оцінок якості роботи за найбільш суттєвими ознаками. 

 

4.4.6 Розділ за вибором залежно від теми магістерської роботи 

Дипломник розробляє цей розділ на основі матеріалів об’єкта 

переддипломної практики та даних літературних джерел. Студент має творчо 

підійти до розв’язання поставлених у дипломній роботі завдань і 

використовувати літературу з висвітленням останніх досягнень муніципального 

менеджменту, публічного управління та адміністрування, бізнес-

адміністрування. 
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4.4.7 Організація впровадження проектних рішень  

Завершається проектна частина розробкою заходів управління за цілями, 

які детально викладені у фундаментальній праці з менеджменту. Етап 

планування дій повинен мати шість стадій: 

1. Визначення основних задач і заходів, необхідних для досягнення цілей. 

2. Установлення зв’язків між основними видами діяльності та розробка 

календарного плану впровадження організаційно-управлінських заходів. 

3. Уточнення управлінських ролей і делегування відповідних повноважень. 

4. Оцінювання витрат часу для кожної основної управлінської операції. 

5. Визначення ресурсів, необхідних для кожної операції. 

6. Перевірка строків і корекція планів впровадження проектних рішень. 

Розробляється склад, зміст і послідовність реалізації заходів щодо 

впровадження запроектованого раціонального балансу часу, умов праці 

менеджерів, інформаційних зв’язків тощо. Вказується, що має бути змінено в 

організації праці для приведення її у відповідність з вимогами типових 

нормативів. Основним документом є план упровадження заходів з комплексної 

регламентації управлінської праці або інших рішень магістерської роботи 

(таблиця 4.21). 

Таблиця 4.21 – План упровадження заходів щодо вдосконалення 

організації управлінської праці (управління за цілями) 

Найменування 

заходів 

Зміст і місце 

впровадження 

заходів 

Термін 

впровадження 

Економічний 

ефект 

Відповідальний за 

впровадження 

1 2 3 4 5 

 

Під час складання плану управління за цілями всі заходи щодо 

вдосконалення організації праці необхідно згрупувати за напрямами: 

пропозиції щодо використання вивільненого часу, удосконалення розподілу 

праці, технології робіт, організації робочих місць, умов праці, режиму роботи. 

За кожним заходом розробленого плану вказуються конкретні виконавці, 

відповідальні за впровадження, термін і місце впровадження, розраховується 

економічний ефект. 
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4.5 Розрахунок економічної ефективності 

Удосконалення організації праці інженерно-управлінських працівників 

здійснюється з метою підвищення ефективності та продуктивності праці. 

Метою проведення заходів стосовно вдосконалення управління 

підприємством є приріст прибутку в організації за рахунок їх упровадження. 

Виходячи з цього, економічна ефективність заходів щодо вдосконалення 

управління (і) розраховується як відношення приросту прибутку внаслідок 

впровадження організаційно-економічного заходу (qП) до загальної суми 

капіталовкладень, які необхідно інвестувати для впровадження 

запропонованого заходу (К): 

К

qП
і  . (4.21) 

Упровадження рекомендованих до реалізації заходів щодо вдосконалення 

праці на підприємстві можна вважати економічно доцільним, якщо 

розрахункова ефективність вища за ринкову норму відсотка на капітал (ін) , 

тобто виконується умова: 

інір  . (4.22) 

До складу капіталовкладень, які потрібні для впровадження 

запроектованого заходу з удосконалення стану організації праці та управління, 

у загальному випадку включають витрати: 

 на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектно-

технологічні роботи щодо заходу; 

 на устаткування щодо заходу (включаючи оптову ціну, транспортні 

витрати та витрати на будівельно-монтажні роботи); 

 на будівлі (виробничі площі); 

 на обладнання щодо заходу (оснащення, інструмент, інвентар); 

 на збільшення обігових коштів підприємства внаслідок упровадження 

заходів. 

Склад та методика обчислення капіталовкладень наведені у довіднику. 

Збільшення прибутку для заходів щодо вдосконалення організації праці 
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(усунення втрат робочого часу, зростання продуктивності праці) утворюється за 

рахунок: 

 підвищення ринкової ціни продукції; 

 зростання обсягу виробництва продукції; 

 зниження собівартості виробництва продукції. 

Збільшення прибутку обчислюється таким чином: 

1. Збільшення прибутку за рахунок усунення втрат робочого часу (П1): 

kЕГП 1 , (4.23) 

де Г – годинна тарифна ставка; Е – економія робочого часу; 

tn

ЗПср
Г


 , (4.24) 

де ЗП ср – середньомісячна заробітна плата, грн ; n – кількість днів у місяці, дн;  

t – довготривалість робочого часу, год; 

1nЕднЕ  , (4.25) 

де Едн – економія часу за один день; n1 – кількість робочих днів за рік;  

k – коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальне страхування. 

2.  Збільшення прибутку за рахунок зростання продуктивності праці (П2): 

 

100
2

ЗПЗп
П


 , (4.26) 

де ЗП – можливе збільшення продуктивності праці з ущільненням робочого 

часу, %; ЗП – середньорічна заробітна плата, грн. 

3. Приріст прибутку за рахунок упровадження засобів механізації (П3): 

kЗПЗБпП 3 , (4.27) 

де ЗБп – показник збереження праці, год. 

Збільшення прибутку від удосконалення організації праці: 

321 ПППqП  . (4.28) 

Загалом збільшення прибутку внаслідок упровадження проектних заходів 

розраховується за формулою: 

 

пСзпЕсуПqП ..  , (4.29) 
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де П – прибуток за рахунок зростання обсягів продукції, грн; Есу.п – економія 

на умовно-постійних витратах, грн: 

000111 )()( VСЦVСЦП  , (4.30) 

де Ц0, Ц1 – ціна продукції, відповідно до і після впровадження заходу, грн.;  

С0, С1 – собівартість продукції, відповідно до і після впровадження заходу, грн; 

V0, V1 – річний обсяг виробництва продукції, відповідно до і після 

впровадження заходу, у натуральних одиницях (шт., тощо). 

Якщо впровадження заходу не призводить до підвищення ринкової ціни 

продукції, вона береться однаковою до і після впровадження. 

Розрахунки річного обсягу виробництва продукції виконуються згідно з 

положеннями, що викладені в навчальному курсі економіки й організації 

виробництва. 

Методи обчислення витрат за окремими статтями собівартості продукції 

наведені у довіднику, зазначеному вище. 

Економія умовно-постійних витрат унаслідок збільшення обсягу 

виробництва продукції (ЕСУ.П.) розраховується за формулою: 

100

).(
.

bvпСу
пЕсу


 , (4.31) 

де СУ.П  – сума умовно-постійних витрат (знаходиться як фіксована від загальної 

собівартості продукції), грн; bv – темп приросту річного обсягу виробництва 

продукції, %. 

Якщо впровадження заходу не призводить до змін ринкової ціни на 

продукцію, вона приймається однаковою як до, так і після його впровадження. 

Розрахунки річного обсягу виробництва продукції виконуються згідно з 

положеннями, що викладені в курсах з економіки та організації виробництва. 

Іноді для розрахунку прибутку від зростання обсягів продукції 

використовується формула (4.34): 

).1()( 21 пСтVVП  , (4.32) 
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де V1, V2
 – річний обсяг виробництва продукції, відповідно до і після 

впровадження заходу в цінах, грн; Ст.п. – витрати на одну гривню товарної 

продукції (Ст.п.<1). 

Показник Ст.п. знаходиться як відношення собівартості товарної продукції 

до обсягу виробництва продукції до впровадження заходу V1. 

Під час здійснення розрахунків економічної ефективності від експортно-

імпортної діяльності підприємницької організації, необхідно визначити 

ефективність експорту: 

ексрвфекс ЗВОЕЕ  , (4.33) 

де Овф – грошовий еквівалент відрахувань до валютного фонду підприємства;   

Вр – грошовий виторг від обов’язкового продажу частини валюти державі;  

Зекс – повні витрати підприємства на експорт, які включають витрати на 

виробництво та реалізацію продукції. 

При цьому показник економічної ефективності експорту знаходиться як: 

екс

рвф
екс

З

ВО
Е


 . (4.34) 

Для прийняття більш обґрунтованого рішення щодо експорту продукції 

показник ефективності експорту порівнюється з показником ефективності 

виробництва та реалізації продукції на внутрішньому ринку Евн: 

вн.рекс.п

екс
вн

ЗС

О
Е


 , (4.35) 

де Оекс – обсяг експорту у внутрішніх цінах; Сп.екс – виробнича собівартість 

експортних товарів; Зр.вн – витрати на реалізацію експортної продукції в середні 

країни. 

Для здійснення додаткових розрахунків щодо ефективності імпорту, 

необхідно розрахувати показники витрат і результатів діяльності підприємства 

з імпорту продукції, а також коефіцієнт кредитного впливу. 

Завершальним етапом під час розрахунків показників економічної 

ефективності є розрахунок терміну окупності капіталовкладень (інвестицій), 
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необхідних для впровадження заходу з вдосконалення трудових процесів і 

процесів управління об’єкта досліджень (Т0К): 

qП

К
Ток  . (4.36) 

Якщо впровадження проектних рішень не потребує капіталовкладень 

(лізинг на продукцію, суміщення професій, продаж ліцензій на виробництво), 

то в цьому разі обчислюється лише економічний ефект. 

 

4.6 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 

Розділ, що є обов’язковим для кожної магістерської роботи, має бути 

написаний конкретно, стосовно теми магістерської роботи з посиланням на 

відповідні законодавчі норми та правила. 

Підвищення продуктивності праці та економічної ефективності 

виробництва багато в чому залежить від безпечних і нешкідливих умов праці. 

Тому основне завдання студента-магістранта – розробити організаційно-

технічні та санітарно-гігієнічні заходи, виконання яких надавало б можливість 

запобігти випадкам виробничого травматизму, професійного отруєння, 

захворювань, пожеж і вибухів. 

Основні питання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних 

ситуаціях» магістерської роботи: 

Підсумком виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних 

ситуаціях» є аналіз організації служби охорони праці, стану виробничого 

травматизму і захворюваності, виявлення й аналіз основних можливих 

небезпечних і шкідливих виробничих чинників (НШВФ), стану умов праці та 

пожежної безпеки, заходів з поліпшення умов праці та їх соціальної й 

економічної ефективності. 

З урахуванням специфіки дипломного проектування цей розділ може 

викладатися у двох варіантах: 

Ι. У дипломних проектах (роботах), пов’язаних з розробкою питань 

удосконалення економічної діяльності на підприємствах виробничої та 
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невиробничої сфери, де використовується фізична праця, порядок викладення 

розділу такий: 

1) завдання в галузі охорони праці. 

2) загальний аналіз стану охорони праці на підприємстві. 

3) виявлення можливих небезпечних і шкідливих виробничих чинників 

(НШВФ) в одному з підрозділів об’єкта дослідження. 

4) аналіз пожежної безпеки. 

5) рекомендації з поліпшення умов і охорони праці й пожежної безпеки. 

6) соціальна й економічна ефективність рекомендацій з поліпшення умов 

праці. 

ΙΙ. У дипломних проектах, пов’язаних з аналізом і оцінюванням економічної 

діяльності підприємств невиробничої сфери і в органах державної виконавчої 

влади, структура розділу має відображати питання створення сприятливих умов 

праці в підрозділах об’єкта дослідження, або у відділах, де дипломант збирав 

матеріал для диплому й проходив переддипломну практику. Для цієї тематики 

рекомендується такий порядок викладення розділу: 

1) завдання в галузі охорони праці; 

2) аналіз умов праці в одному з відділів об’єкта дослідження (указати 

конкретно); 

2.1) коротка характеристика відділу; 

2.2) аналіз метеорологічних умов; 

2.3) аналіз шумового і вібраційного режиму; 

2.4) аналіз освітленості робочих місць; 

2.5) аналіз електробезпеки; 

2.6) оцінювання електромагнітних випромінювань; 

2.7) аналіз ергономічного забезпечення; 

2.8) аналіз психологічного клімату в колективі; 

3) аналіз пожежної безпеки на об’єкті дослідження; 

4) рекомендації з поліпшення умов праці і пожежної безпеки; 
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5) соціальна й економічна ефективність рекомендацій з поліпшення умов 

праці. 

В окремих випадках (за відсутності матеріалу про стан охорони праці на 

підприємстві) за бажанням студента і погодженням з консультантом з охорони 

праці розділ може мати іншу структуру. 

У цьому розділі магістерської роботи необхідно: 

 систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання і 

практичні навички з цивільної оборони, навчити застосовувати ці знання під 

час розробки конкретних організаційних та інженерно-технічних заходів щодо 

забезпечення виконання основних задач цивільної оборони; 

 отримати навички самостійного дослідження питань захисту населення 

і сталість об’єктів господарства, проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт за умов надзвичайних обставин. 

Завдання з цього розділу видається перед початком переддипломної 

практики. Усі питання розділу мають ув’язуватися в дипломній роботі зі 

структурою та станом цивільної оборони на об’єкті дослідження. Важливо 

всебічно проаналізувати стан цивільної оборони, вказати на позитивні та 

негативні сторони, навести рекомендації щодо подальшого вдосконалення 

цивільної оборони в підприємницькій організації. 

Увесь матеріал розділу наводиться в розрахунково-пояснювальній 

записці, яку доповнюють рисунками, схемами, що пояснюють запропоновані в 

дипломній роботі заходи щодо забезпечення нешкідливих умов праці, 

удосконалення методів і засобів захисту навколишнього середовища від 

забруднення виробничими відходами. 

 

4.7 Рекомендації щодо висновку роботи  

Головне завдання висновку – розкрити основні результати та пропозиції 

практичного характеру, які отримані внаслідок дипломного дослідження.  

Являють інтерес підсумки самостійної роботи магістранта, але не 

загальновідомі результати. Висновки і пропозиції викладаються стисло, як 
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правило, без обґрунтувань. Загальна оцінка магістерської роботи студента 

членами ЕК надається за її «Висновком». Тому у «Висновках» рекомендовано 

відображати результати і рекомендації. Інші випадки розкриття змісту розділу 

можуть призвести до заниженої оцінки магістерської роботи з вини автора. 

 

4.8 Складання списку літератури 

Список використаної літератури під час написання магістерської роботи 

складається ще до проведення дослідження, а упродовж нього поповнюється. 

Тому доцільна така послідовність джерел інформації: 

1. Закони Верховної Ради України, Укази Президента, постанови 

Кабінету Міністрів України. 

2. Інструкції та нормативні акти міністерств і відомств. 

3. Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана 

українською, російською мовами. 

4. Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана 

іноземними мовами. 

До списку включаються праці, що прямо стосуються теми магістерської 

роботи, а також праці загального характеру, у яких є розділи з теми, що 

розглядається. 

Набір елементів бібліографічного опису літературних джерел різних 

видів (Закон України, підручник, навчальний посібник, монографія, стаття, 

перекладне видання, статистичний щорічник, оригінальне зарубіжне видання), 

спосіб написання кожного елемента, використання розділових знаків тощо 

мають відповідати стандарту з бібліографічного опису: книга – прізвище та 

ініціали автора, назва книги, місто видавництва, рік видання; стаття – прізвище 

та ініціали автора, назву статті, назва журналу, рік видання, номер журналу, 

сторінки. Зразок оформлення списку літератури наведено в додатку Г. 
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4.9 Зміст і оформлення додатків 

Додатки є в більшості магістерських робіт. При їх використанні та 

оформленні необхідно дотримуватись таких вимог: 

– послідовність розміщення додатків визначається порядком появи 

посилань на них у тексті дипломної роботи. Кожний додаток має починатися з 

нової сторінки; 

– кожний додаток, незалежно від його характеру (звітні форми, 

аналітично-розрахункові таблиці, громіздкі ілюстрації, комп’ютерні програми 

та розрахунки, первинні матеріали тощо), повинен мати заголовок, 

надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту. 

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується 

слово «Додаток», після якого за допомогою великих літер української абетки 

(за винятком літер Ґ Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь) ідентифікується його позначення, 

наприклад: «Додаток А». «Додаток Б» і т. д.; 

– текст кожного додатка у разі необхідності може бути поділений на 

розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У такому разі 

перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, 

наприклад. А.2 – другий розділ додатка А. Ілюстрації, таблиці та формули, які 

розмішені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад,                

рис. А. 1.2 – другий рисунок першого розділу додатка А. 

Пропонується в додатки включати в основному великі таблиці, виписки з 

методичних документів, що використовуються на підприємствах, а також інші 

матеріали з теми, що вивчається. Якщо магістрант на базі переддипломної 

практики отримав «Довідку про впровадження», або відгук про практичну 

значущість його розробок, ці документи або їх копії також включаються до 

додатку. При цьому, якщо таблиця невелика, її краще розмістити в основному 

тексті магістерської роботи. Оформлена відповідно до сформульованих вимог 

та повністю скомплектована дипломна робота має бути зброшурована. На 

першій та останній сторінках студенти-виконавці роботи ставлять свої підписи 

та дату остаточного завершення роботи. 
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5 ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

 

Завершену дипломну роботу студент подає науковому керівнику для 

перевірки і підготовки відгуку на неї. Строк перевірки складає до 10 днів, 

починаючи з дня отримання роботи. Якщо робота повертається на 

доопрацювання, студент має ознайомитися з недоліками, які зазначив керівник, 

зафіксованими письмово, та усунути їх. Після доопрацювання робота знову 

подається на повторну перевірку. Якщо робота, на думку наукового керівника, 

готова до захисту перед Екзаменаційною комісією (ЕК), відповідна 

рекомендація дається ним у кінці відгуку з виставленням оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS, на яку вона заслуговує.  

Важливе завдання– надати характеристику студента як дослідника і 

майбутнього фахівця, тобто розкрити ділові якості, які студент проявив у 

процесі переддипломної практики і написання магістерської роботи. Форма 

відгуку подана у додатку Д. 

Отримавши відгук керівника, студент передає дипломну роботу на 

кафедру (у зброшурованому вигляді). Завідувач кафедри переглядає дипломну 

роботу і відгук керівника; вирішує питання щодо допуску студента до захисту і 

робить про це відповідний запис у відгуку та на титульній сторінці дипломної 

роботи. У разі, коли завідувач кафедри не вважає можливим допустити 

студента до захисту дипломної роботи, це питання вирішується на засіданні 

кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри подається через 

деканат факультету економіки і управління на затвердження ректору 

університету. 

Дипломна робота, допущена кафедрою до захисту, направляється на 

зовнішнє рецензування. Склад рецензентів затверджується наказом по 

університету за поданням кафедри. До рецензування запрошуються провідні 

спеціалісти підприємницьких організацій. 

У рецензії обов’язково зазначається відповідність змісту роботи вибраній 

темі, додається коротка характеристика роботи за розділами, визначається 
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ступінь повноти розробки питань і окремих проблем, самостійність дипломника 

у викладі матеріалу і виборі варіантів господарських рішень, наявність 

оригінальних пропозицій і методів їх вирішення, позитивні сторони та недоліки 

розкриття теми. У кінці робиться загальний висновок, у якому зазначається 

рівень теоретичної та фахової підготовки дипломника, його здатність до 

самостійної роботи як фахівця з вищою освітою. На закінчення оцінюється (за 

національною шкалою та шкалою ECTS) поданий матеріал дипломної роботи і 

формулюється думка рецензента про можливість допуску дипломної роботи до 

захисту в ЕК. Форму рецензії подано в додатку Е. 

Рецензія на дипломну роботу подається на кафедру за п’ять днів до 

захисту. 

Дипломник зобов’язаний уважно вивчити зауваження, що вказані в 

рецензії, та підготувати відповіді. Після отримання рецензії внесення змін до 

дипломної роботи не допускається. 

Підготовка до захисту включає роботу над тезами доповіді за темою 

дипломної роботи та підготовки відповіді на зауваження керівника і 

рецензента. 

Передзахист дипломної роботи проходе на випусковій кафедрі під 

керівництвом завідувача кафедри за участю провідних викладачів кафедри й 

обов’язкової присутності наукового керівника дипломної роботи (склад комісії 

з передзахисту дипломних робіт затверджується завідувачем кафедри). 

Дипломна робота захищається перед Екзаменаційною комісією. Студент 

готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал (формату А4) у вигляді 

таблиць, графіків, рисунків, які висвітлюють результат дослідження, висновки 

та пропозиції, що містяться у дипломній роботі (титул до ілюстративного 

матеріалу наведено в додатку К). Кількість ілюстрацій – не менше 8, вони 

мають бути переглянуті й підписані науковим керівником. Доповідь триває  

10 ‒15 хвилин, при цьому студент має висвітлити: 

1) актуальність вибраної теми; 

2) структуру роботи; 
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3) об’єкт дослідження; 

4) зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності. 

У кінці доповіді дипломник має вказати, які розробки та заходи 

впроваджені або мають бути впроваджені, де, на його думку, можуть бути 

використані результати досліджень, яка фактична чи очікувана соціально-

економічна ефективність запропонованих ним заходів. 

На захисті члени ЕК ставлять запитання студенту з метою визначення 

рівня його професійної підготовки. 

Після відповіді на запитання секретар ЕК зачитує відгук наукового 

керівника та рецензію рецензента.  

Під час захисту ведеться протокол засідання ЕК. Окремо зазначається 

думка членів ЕК про практичну цінність і рекомендації щодо пропозицій 

автора. 

Обсяг часу на загальний захист дипломної роботи не має перевищувати 30 

хвилин. 

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ЕК 

виноситься її рішення. У разі незгоди членів ЕКу думка голови є вирішальною. 

Рішення комісії щодо захисту дипломних робіт оголошується її головою того 

самого дня. 

Дипломники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, 

відраховуються з університету. Вони одержують академічну довідку. До 

повторного захисту дипломна робота може бути прийнята через рік (упродовж 

п’яти років після завершення навчання в університеті). 

Дипломна робота після захисту передається на збереження до архіву 

університету. 

Студентам, що виконали всі вимоги навчального плану і захистили 

дипломні роботи, видаються дипломи магістрів. 
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Додаток А 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач кафедри                                            Завідувачу кафедри «Менеджмент» 

                                                                           _____________________________ 
__________________________                                                                                    (прізвище, ініціали) 

          (підпис)                                                       студента (ки)_________________ 

«___» _____________ 20__ р.                         групи _______________________ 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу затвердити мені тему дипломної роботи магістра 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                    (тема дипломної роботи магістра) 

 

«____» ____________________ 20___ р.                     ________________________ 

                                                                                                            (підпис) 

 

Керівник дипломної роботи магістра 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(П.І.Б., учене звання, науковий ступінь) 

 

 

«____» _____________________ 20____ р.                  _____________________ 
                                                                                                                                                           (підпис) 
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Додаток Б  

              

        Форма № Н-9.02 
___________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування вищого навчального закладу)  
 

___________________________________________________________________________ 

(повне найменування інституту, назва факультету  
 

___________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри ) 
 

 

 
 

 

 

Пояснювальна записка 
до дипломного проекту (роботи) 

 

___________________________________________ 
(освітній ступінь) 

 

на тему____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Виконав: студент ___курсу, групи______ 

напряму підготовки (спеціальності)           

___________________________________ 
                       (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

 

 
_____________________________________________________________ 

                                 (прізвище та ініціали) 
Керівник ___________________________ 
                                  (прізвище та ініціали) 
Рецензент___________________________ 
                                  (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________‒20____ року 
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Додаток В 

        Форма №Н-9.01 

____________________________________________________________________ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Інститут, факультет___________________________________________________  

Кафедра _____________________________________________________________ 

Освітній ступінь (для магістрів)_________________________________________ 

Напрям підготовки____________________________________________________ 
                                                                     (шифр і назва)                                              
Спеціальність ________________________________________________________ 
                                                                (шифр і назва)                                              
 

                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                             Завідувач кафедри ____________ 

                                                                               _________________________ 

                                                                               «____» _____________20___року 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1.Тема проекту (роботи)_______________________________________________ 

____________________________________________________________________        

____________________________________________________________________ 

керівник проекту (роботи)_____________________________________________, 
                                                      ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від 

«___»__________20__року №________ 

2. Строк подання студентом проекту (роботи)_____________________________ 

3. Вихідні дані до проекту (роботи)______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

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

розробити)___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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6. Консультанти розділів проекту (роботи) 

 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

Завдання 

видав 

Завдання 

прийняв 

Економіко-

математичні методи 

та персональна 

комп’ютерна техніка 

   

Економічна 

ефективність 

   

Охорона праці та 

безпека в 

надзвичайних 

ситуаціях 

   

 

7. Дата видачі завдання________________________________________________ 
 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

пор. 

Назва етапів дипломного  

проекту (роботи) 

Строк  

виконання 

етапів 

проекту 

(роботи) 

Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

                                                                Студент                 _________  __________________ 

                                                                                    ( підпис )            (прізвище та ініціали) 
Керівник проекту (роботи)           _________  __________________ 

                                                                                     ( підпис )             (прізвище та ініціали) 
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Додаток Г 

Зразок складання списку літератури 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої 

влади : монографія / [А. О. Чемерис, М. Д. Лесечко, А. В. Ліпенцев та ін.] ; за 

заг. ред. Чемериса А. О. – Львів : Вид. ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 152 с. 

2. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на 

середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // 

Економіка України. – 2009. – № 11. – С. 4–14. 

3. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : 

учебное пособие / Л. Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 260 с. 

4. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 // Відо-мості 

Верховної Ради України. – 2010. – № 50. – С. 1778. 

5. Конституція України. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради 

України, 1996. – 142 с. 

6. Курган Н. В. Комплексне оцінювання інноваційних можливостей 

виробничого підприємства / Н. В. Курган // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Економіка та ефективна організація фінансових і 

виробничих процесів» (Київ, 14–15 жовтня 2011 р.). – К. : Аналітичний центр 

«Нова економіка». 2011. – С. 73–77. 

7. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України  

№ 2411-VI вiд 01.07.2010 // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 160. – С. 9. 

8. Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна 

методологія : монографія / В. І. Чужиков. – К. : КНЕУ, 2008. – 272 с. 

9. Darnton G. Business Process Analysis / G. Darnton, M. Darnton. – London 

: Tompson Business Press, 1997. – 311 р. 

10. Баранова Л. Методи дослідження структурної перебудови 

господарського комплексу регіону [Електронний ресурс] / Л. Баранова. – 

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/2010_12/2_Baran.pdf. 

11. Про зайнятість населення : Закон України № 5067-VI від 05.07.2012 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. 

gov.ua/laws/show/5067. 

12. Статистична інформація Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Додаток Д 

 

ВІДГУК 

керівника дипломного проекту (роботи) 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або 
                                            (назва ОКР) 

освітнього ступеня «бакалавр, магістр» 
                           (назва ОС) 

 

виконаного на тему:  ____________________________________________  

______________________________________________________________  

 

студентом (кою) _______________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

(складається у довільній формі із зазначенням: головної мети дипломного 

проекту (роботи), в інтересах або на замовлення якої організації він 

виконаний (у рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, 

НДІ тощо); відповідності виконаного ДП (ДР) завданню; ступеня 

самостійності при виконанні ДП (ДР); рівня підготовленості дипломника 

до прийняття сучасних рішень; умінь аналізувати необхідні літературні 

джерела, приймати правильні (інженерні, наукові)  рішення, застосовувати 

сучасні системні та інформаційні технології, проводити фізичне або 

математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати 

експерименту; найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, 

апробації їх (участь у  конференціях, семінарах, оформлення патентів, 

публікація в наукових журналах тощо); загальної оцінки виконаного ДП 

(ДР), відповідності якості підготовки дипломника вимогам ОПП і 

можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації; інші питання, які 

характеризують професійні якості дипломника) 

 

 

 

 

Керівник  

дипломного проекту (роботи) 

 

_______________________      ___________      ___________________ 
(посада, учене звання, науковий ступінь)                       (підпис)                      (ініціали, прізвище)  

 

У дужках вказані рекомендації щодо змісту відгуку 
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Додаток Ж 

 

АНОТАЦІЯ 

 

УДК 331.108.26:625.71.8.08 

Крупа Е. І. 

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У              

ПАТ «КРЕДМАШ» ЗА УМОВ РОЗБУДОВИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН: Робота 

на здобуття ступеня магістра з менеджменту. – Кременчук, 2015 – 238 с.,               

17 рис., 48 таблиць, 41 формула, 4 додатки, 56 джерел. 

Мета магістерської роботи полягає у моніторингу процесів та аналізі 

ефективності управління персоналом ПАТ «Кредмаш» за сучасних умов 

розбудови ринкових відносин. 

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто такі питання: здійснено 

характеристику техніко-економічних показників ПАТ «Кредмаш»; проведено 

техніко-економічний аналіз діяльності підприємства; здійснено дослідження та 

аналіз організаційної структури управління підприємством і розроблено ряд 

заходів щодо її удосконалення; досліджено стан конкурентоспроможності 

підприємства та проведено аналіз системи управління персоналом                      

ПАТ «Кредмаш». Проведено розрахунок економічної ефективності від 

упровадження запропонованих проектних заходів, які підвищать ефективність 

управління персоналом і покращать стан кадрової політики підприємства, що 

позитивно вплине на його конкурентоспроможність на ринку. 

Висновки, наведені у роботі, підтверджуються даними, що отримані в 

результаті дослідження. За результатами дослідження керівництвом                

ПАТ «Кредмаш» узяті до уваги заходи, що плануються до реалізації на 

підприємстві. 

Ключові слова: УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, 

КАДРОВА ПОЛІТИКА, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ. 
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