
СТРУКТУРА, ОБСЯГ ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 

КРМ виконується на підставі вивчення вітчизняної та іноземної 

літератури зі спеціальності (підручників, навчальних посібників, монографій, 

періодичних наукових видань, нормативної літератури тощо) і складається з 

двох частин: 

1) розрахунково-пояснювальної записки; 

2) графічної частини, яка може містити економічні ілюстративні листи 

(графіки, схеми, таблиці, плакати, моделі, алгоритми і комп’ютерні програми 

тощо). 

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки КРМ складає близько 120 

аркушів друкарського тексту. Вимоги до оформлення роботи наведені у 

методичних вказівках. 

КРМ повинна містити наступні розділи та документи: 

- титульна сторінка ; 

- завдання; 

- анотація; 

- зміст; 

- перелік умовних позначень (у разі потреби); 

- вступ; 

- основна частина: 

- теоретична частина; 

- дослідницька частина; 

- аналітична частина; 

- проектна частина; 

- спеціальна частина; 

- висновки; 

- список використаної літератури ; 

- додатки. 

Загальна кількість економічних ілюстративних листів в графічній 

частині КРМ має бути в межах 12. 



Зміст кожного розділу у значній мірі залежить від теми КРМ та 

індивідуального завдання на проектування. Проте, існують загальні вимоги 

до виконання кожного розділу, які наведені нижче.  

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА. 

ЗАВДАННЯ.  

АНОТАЦІЯ. Розміщується на одному аркуші і включає короткий зміст 

роботи, кількість сторінок, таблиць, рисунків, додатків та літературних 

джерел. Одну анотацію пишуть українською мовою, другу – російською, 

третю – англійською або іншою мовою. Обсяг кожного з текстів не повинен 

перевищувати 100 слів.  

ЗМІСТ. Зміст КРМ визначається її темою. У змісті надають 

найменування розділів, підрозділів та пунктів роботи, зазначаючи номери 

початкових сторінок, відповідно до структури роботи. Заголовки змісту 

повинні точно повторювати заголовки по тексту КРМ. 

ВСТУП. Вступ містить наукове обґрунтування актуальності обраної 

теми, її наукове та практичне значення, коротку характеристику стану 

проблеми, мету і завдання дослідження. Визначаються об'єкт, предмет, 

методи дослідження та інформаційна база. Розкривається структура роботи. 

Зазначається практичне значення одержаних результатів. Повідомляється, де 

і коли робота пройшла апробацію (за наявності): у замовника-підприємства, 

на конференціях тощо. Перераховуються статті, опубліковані за 

результатами досліджень (за наявності).  

Обсяг вступу повинен складати 2-3 сторінки. 

Актуальність теми: вказують значення, масштабність проблеми, 

невирішеність важливих питань предмету дослідження, вчених, які 

досліджували дану тему. 

Мета і завдання: вказують ціль, досягнення якої дозволяє цілком розк-

рити обрану тему, для чого формулюється перелік завдань (не менше трьох).  

Об‘єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію та вибрано для вивчення. 



Предмет дослідження міститься в межах об’єкта, включає основні най-

більш суттєві властивості й ознаки, визначає тему роботи.  

Методи – це сукупність прийомів чи операцій практичного або 

теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного 

завдання. Методи можуть бути теоретичного та емпіричного характеру. 

Інформаційна база дослідження: містить узагальнений перерахунок 

джерел, що були використані для написання роботи. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА РОБОТИ:  

РОЗДІЛ 1 (теоретична частина) (орієнтовно 30 сторінок): 

обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, здійснюється критичний 

огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов'язаної з 

темою дослідження. 

Теоретична частина розробляється на засадах вивчення спеціальної 

літератури, нормативно-законодавчої документації, фінансово-статистичної 

інформації, досвіду сучасних макро- і мікроекономічних вітчизняних і 

закордонних об'єктів. 

В теоретичній частині розглядаються такі аспекти проблеми: категорії, 

характеристики, законодавчі акти, які відображають тему; показники; 

фактори; алгоритми; формули розрахунків і моделі; стратегічні і тактичні 

передумови прибутковості об'єкта, пов'язані з проблемою; ступінь вивченості 

та дискусійні аспекти проблеми. 

Теоретичні дослідження доцільно обґрунтовувати шляхом порівняння 

динаміки розвитку об'єкту дослідження, узагальнення світового та 

вітчизняного досвіду, залучення наукових досягнень тощо. 

Результатом теоретичної частини може бути певна теоретична модель 

(графічна, таблична, словесна, математична) пошуку механізмів розв'язання 

проблеми, поставленої у роботі магістра. Ця модель повинна мати наскрізний 

характер, тобто щоб її алгоритм можна було б використовувати для аналізу 

відповідної інформації в аналітичній частині, пошуків в дослідницькій 



частині та обґрунтування рекомендацій, пропозицій і висновків у проектній 

частині. 

В  кінці розділу подається стислий висновок. 

РОЗДІЛ 2 (дослідницька частина) (орієнтовно 20 сторінок): має бути 

присутня в тих кваліфікаційних роботах, які носять пошуково-дослідницький 

характер, а результати досліджень матимуть елементи наукової новизни. 

Дослідницька частина базується на проведенні комплексних досліджень 

предмету та об'єкту проектування, факторів, що визначають їх стан у різні 

періоди часу.  

Результатом дослідження має стати вирішення студентами проблемної 

ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об’єкта 

дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш 

ефективного функціонування.  

Тому завданнями дослідження можуть бути: 

- вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної 

проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, 

процесів, подальше вдосконалення їх вивчення, розробка ознак, рівнів 

функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов застосування 

тощо); 

- всебічне (за необхідності й експериментальне) вивчення практики 

вирішення даної проблеми, виявлення її причин, типових особливостей 

передового досвіду; таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані, 

опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти 

їх рівень наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального 

дослідження; 

- обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної 

проблеми; 

- розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо 

використання результатів дослідження у практиці роботи відповідних 

підприємств. 



При дослідженнях використовуються методи теорії ймовірності, 

математичної статистики, моделювання, соціальних досліджень (опитування, 

анкетування) та інші. Результатами досліджень можуть бути емпіричні, 

графічні та інші залежності, нормативні дані, моделі, схеми та структури, 

соціально-психологічні рішення, розроблені методики тощо. Результати 

досліджень мають бути використані у проектній частині для обґрунтування 

конкретних пропозицій та рекомендацій. Дипломник повинен 

продемонструвати вміння проводити наукові дослідження, застосовувати 

сучасні економіко-математичні методи та інші методи наукового пізнання, 

надавати наукову характеристику новим явищам, а також використовувати 

нові знання для конкретних прикладних рішень. 

В  кінці розділу подається стислий висновок. 

РОЗДІЛ 3 (аналітична частина) (орієнтовно 30 аркушів): містить 

аналітичний матеріал, який складається з двох складових: 

1) загальна технічна, організаційна і економічна, фінансова, 

маркетингова, логістична, виробнича та т.п. характеристика об'єкту 

проектування (харчових, переробних, сільськогосподарських, підприємств 

громадського харчування); 

2) поглиблений аналіз проблеми у відповідності до теми 

кваліфікаційної роботи магістра. 

Перший напрямок аналізу має спільні риси для всіх тем і передбачає 

характеристику підприємств галузі (не менш двох підприємств), форми 

власності, продукції, її конкурентоспроможності, організаційної структури 

управління, механізмів фінансово-економічної, маркетингової, логістичної, 

зовнішньоекономічної, господарської та інших видів діяльності, ресурсів, 

перспектив розвитку, інвестиційних та інноваційних проблем, організації 

обліку, фондових операцій тощо.  

Магістр обов’язково досліджує ринок, на якому функціонують обрані 

підприємства. Аналіз стану підприємств досліджуваної галузі слід виконати 

не менш ніж за 3 роки.  



Зміст і структура другого напрямку визначається темою і направлена 

на виявлення напрямів вдосконалення об'єкту і предмету дослідження. Може 

містити характеристику внутрішнього середовища об’єкту дослідження, 

аналіз та діагностику його стану.  

Джерелом необхідної інформації для розробки розділу мають стати 

опубліковані матеріали (річні звіти, статистична та фінансова звітність) 

підприємств галузі, які є об’єктом дослідження, а також інформація з 

періодичних видань, галузевих та спеціалізованих журналів, інших засобів 

масової інформації. 

Наочним результатом проведених досліджень у розділі можуть стати 

таблиця SWOT- аналізу, матриця БКГ (Бостонської консалтингової групи) 

тощо.  

У кінці розділу подається стислий висновок, в якому має бути зроблена 

підсумкова оцінка стану досліджуваної проблеми, окреслені резерви 

підвищення ефективності, визначена стратегія розвитку об’єкту дослідження 

і запропоновано шляхи вирішення проблемної ситуації.  

РОЗДІЛ 4 (проектна частина) (орієнтовно 20 сторінок): розробляються 

проектні заходи, обґрунтовується їх доцільність та здійснюється розрахунок 

економічної ефективності пропозицій, обумовлених темою проекту. 

Проектні пропозиції можуть мати вигляд організаційних, економічних, 

фінансових, інноваційних, технологічних та інших заходів, бізнес-плану (або 

його фрагменту), нормативного документу (положення, інструкції, моделі, 

методики, інвестиційного проекту) тощо. 

Проектна частина може бути побудована у двох формах: 

- вона може представляти розробку певної однієї ідеї, яка за своєю 

сутністю буде комплексним заходом з вдосконалення різних сторін 

діяльності об'єкту проектування (фінансового, економічного, виробничого, 

маркетингового, зовнішньоекономічного, організаційного, технологічного 

тощо); 



- вона може відображати комплекс кількох заходів (двох і більше), 

пов'язаних між собою ідеєю вдосконалення предмету та об'єкту дослідження. 

В цьому випадку окремий захід націлюється на усунення конкретного 

недоліку у діяльності об’єкту дослідження, а проектна сукупність заходів 

(двох і більше) буде сприяти досягненню цілей проектування. 

Вибір форми побудови проектної частини визначається темою та 

метою роботи, результатами аналізу і досліджень тощо. 

В кінці розділу подається стислий висновок. 

РОЗДІЛ 5 (спеціальна частина) – охорона праці (орієнтовно 10 

сторінок): є обов'язковим розділом кваліфікаційної роботи магістра.  

В кінці розділу подається стислий висновок. 

ВИСНОВКИ: підводять конкретні підсумки досліджень, що були 

проведені у КРМ, наводять результати теоретичного та практичного 

значення, характеризують прийняті рішення, доводять реальність та 

економічну доцільність впровадження розроблених пропозицій. 

Рекомендований обсяг висновків 3 сторінки.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: перелік джерел 

інформації, використаної під час виконання дослідження, наводять у 

такій послідовності: закони України; укази Президента, постанови уряду; 

монографії, брошури, підручники; статті із журналів; інші матеріали. Список 

літератури може містити не менш 30 назв.  

ДОДАТКИ містять:  

а) інформацію, що представлена у текстовій, табличній, графічній формі, 

яка не увійшла до складу основної частини та віднесена до складу додатків;  

б) автореферат КРМ (стислий зміст роботи, таблиці, схеми, графіки, які 

використовуються студентом під час захисту, ілюструючи його доповідь);  

в) копії публікацій студента по темі роботи;  

г) акти впровадження (за наявності). 

 

 



ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 

 Графічні матеріали є обов'язковим додатком до КРМ, листи формату 

А-4 підшиваються наприкінці разрахунково-пояснювальної записки КРМ. 

Графічні матеріали оформлюються у вигляді буклету.  Підписується 

дипломником та керівником. 

Графічна частина КРМ складається з двох складових: автореферату та 

ілюстрацій, містить 9-12 аркушів.  

 Автореферат є стислим оглядом результатів виконаної роботи. В 

авторефераті слід відобразити наступні моменти:  

- актуальність теми дослідження; 

- мета та завдання роботи; 

- об'єкт, предмет, методи дослідження; 

- стислий зміст роботи за розділами (з акцентом на головні висновки і 

результати); 

- практичне значення одержаних результатів; 

- результати апробації одержаних результатів (акти впровадження, 

статті, тези доповідей тощо) (за наявності); 

-  кількість у роботі сторінок, таблиць, рисунків, додатків та 

літературних джерел.  

Обсяг автореферату – 3-5 сторінок.  

 Ілюстрації до доповіді, що містять економічні показники, таблиці, 

графіки, діаграми та інше в обов'язковому порядку погоджуються з 

керівником КРМ і виконуються в комп'ютерному наборі (як текст, так і 

графіка). 

  Графічна частина тиражується в кількості 7 примірників, із котрих 

шість роздаються членам державної екзаменаційної комісії, а один 

залишається у дипломника для використання під час доповіді.  

 Графічні листи повинні бути насиченими і легко читатися. Варто 

пам'ятати, що вони є складовою доповіді і служать для її ілюстрації даними, 

наведеними в табличній формі, графіках, діаграмах.  



 Графічна частина нумерується й у процесі доповіді на неї дається 

посилання: «як видно з табл. 4... », «наведений на рис. 2 графік... 

відображає...» і т.п.  

 


