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ВСТУП 

 

Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту кваліфікаційних 

робіт для студентів зі спеціальності 075 «Маркетинг СВО «Магістр», галузь 

знань 07 «Управління та адміністрування» розроблено на основі Закону 

України «Про вищу освіту», від 01.07.2014р. No1556-УІІ (із змінами, що 

внесені протягом 2015-2020р), «Положення про порядок створення та 

організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних 

закладах України» від 24.05.2013 № 584.  

Дані методичні вказівки складено відповідно до «Положення про 

організацію освітного процесу» (від 14.12.17 р. № 387-01 із змінами і 

доповненнями),  «Положення про академічну доброчесність» (від 06.03.19 р. № 

58-01 із змінами і доповненнями) 

Методичні вказівки визначають основні положення з організації 

виконання та захисту кваліфікаційних робіт магістрів вказаної спеціальності, а 

також встановлює загальні вимоги до їх складу і оформлення. 

Кваліфікаційна магістерська робота (КР) є підсумковою кваліфікаційною 

роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння студентом теоретичних 

знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною 

спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об’єкта 

діяльності. 

Кваліфікаційна магістерська робота є одним з видів індивідуальних робіт 

студента, оригінальним, завершеним науковим дослідженням у галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг». 

Мета кваліфікаційної магістерської роботи – розв’язання конкретних 

практичних завдань відповідно до спеціальності на основі застосування 

комплексу теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі всього 

періоду навчання. 
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Кваліфікаційна магістерська робота виконується відповідно до напрямів 

наукових і прикладних досліджень,  і має засвідчити: 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 Навички міжособистісної взаємодії. 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

 Здатність розробляти проекти та управляти ними 

 Здатність свідомо та соціально відповідально діяти на основі 

етичних міркувань і принципів академічної доброчесності 

 Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати 

знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. 

 Здатність коректно інтерпретувати результати останніх 

теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування. 

 Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх 

результатів у сфері маркетингу. 

 Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом. 

 Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування. 

 Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління 

маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, 

групи, мережі. 

 Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію 

ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних 

зв’язків. 
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 Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та 

оцінювати результативність і ефективність її функціонування. 

 Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та прикладні 

дослідження у сфері маркетингу 

 Здатність впроваджувати маркетингові технології в діяльність 

ринкових суб’єктів на основі людиноцентрічного підходу та глобальних 

соціальних тенденцій. 

 Здатність розробляти та втілювати ефективні засоби управління 

якістю у маркетинговій діяльності ринкового суб’єкта, враховуючі політику 

продовольчої безпеки та продовольчої незалежності України, розвиток 

регіональних програм забезпечення продовольчої безпеки. 

 Здатність підвищувати ефективність діяльності підприємств 

харчової та переробної промисловості, рекреаційного та комерційного сектору. 

Кваліфікаційна робота ступеня вищої освіти «магістр» виконується на 

основі поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної наукової 

літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів 

власних досліджень реального об’єкта з метою вирішення визначених наукових 

та прикладних завдань у сфері маркетингу. 

Кваліфікаційна робота ступеня вищої освіти «магістр» має бути  публічно 

захищеною на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії, або може бути 

захищеною дистаційно (Положення «Про проведення атестації в дистанційному 

режимі» від 12.05.2020 р. № 137)  
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» 

Кваліфікаційна робота ступеня вищої освіти «магістр» має бути 

закінченим дослідженням певного аспекту наукової (науково-технічної, 

виробничої, науково-методичної або навчально-методичної) проблеми. 

Кваліфікаційна магістерська робота повинна відповідати таким вимогам: 

– містити системний теоретичний аналіз предмета дослідження; 

– результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз 

прикладних проблем відповідно до теми дослідження; 

– вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення 

різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження; 

– бути належно оформленою і мати усі необхідні супровідні документи. 

Кваліфікаційна магістерська робота виконується на матеріалах реальних 

об’єктів – виробничих підприємств будь-якої форми власності та їх об’єднань, 

установ і організацій, які є юридичними особами і мають самостійну звітність. 

Основні етапи підготування та виконання кваліфікаційної магістерської 

роботи: 

– вибір та затвердження теми; 

– складання та затвердження завдання на кваліфікаційну магістерську 

роботу; 

– проведення досліджень; 

– опрацювання та викладення результатів досліджень; 

– оформлення кваліфікаційної роботи; 

 перевірка на плагіат; 

– попередній захист кваліфікаційної магістерської роботи на випусковій 

кафедрі та допуск її до захисту у екзаменаційній комісії (ЕК); 

– надання електронного варіанту роботи та презентації до електронного 

архіву; 

– зовнішнє рецензування кваліфікаційної магістерської роботи; 

– захист кваліфікаційної магістерської роботи на засіданні ЕК. 
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На основі графіка виконання кваліфікаційної роботи ступеня вищої освіти 

«магістр» розробляється календарний план виконання кваліфікаційної роботи, 

який погоджується з керівником роботи. У разі недодержання студентом 

календарного графіка виконання кваліфікаційної магістерської роботи, 

керівник має право винести на засідання кафедри питання про відрахування 

студента як такого, що не виконує навчальний план. 

Обов’язками наукового керівника кваліфікаційної роботи ступеня 

вищої освіти «магістр» є: 

– допомога студенту в обранні теми кваліфікаційної роботи; 

– спільне зі студентом розроблення плану і структури роботи; 

– видача студентові завдання на дипломну роботу, включаючи термін 

його виконання; 

– консультування щодо опрацювання необхідної літератури, нормативних 

і довідкових матеріалів, наукових видань тощо за темою КР; 

– проведення систематичних консультацій відповідно до встановленого 

та затвердженого графіка; 

– затвердження та контроль реалізації календарного плану виконання 

кваліфікаційної магістерської роботи; 

– звітування на засіданні кафедри про стан виконання кваліфікаційної 

магістерської роботи;  

– здійснення загального керівництва кваліфікаційною магістерською 

роботою;  

 аналіз результатів програми антиплагіату, та прийняття рішення 

щодо доопрацювання окремих розділів роботи та допуску до попереднього 

захисту; 

– підготовка відгуку про виконання студентом кваліфікаційної 

магістерської  роботи з обов’язковим зазначенням невиправлених помилок та 

невиконаних рекомендацій керівника, якщо такі є;  

– контроль за передачу електронного варіанту роботи та презентації до е-

архіву; 
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– підготовка магістра до захисту КР, участь в організації (за необхідності) 

попереднього захисту; 

– присутність на попередньому захисті кваліфікаційної магістерської 

роботи студента та засіданні ЕК під час захисту кваліфікаційної роботи. 

Обов’язками рецензента кваліфікаційної роботи ступеня вищої освіти 

«магістр» є: 

– ознайомлення зі змістом кваліфікаційної магістерської роботи, за 

необхідності отримання особистих усних пояснень студента, надання 

зауважень до кваліфікаційної магістерської роботи; 

– підготовка рецензії на кваліфікаційну магістерську роботу. 

Студент-дипломник має право: 

– вибирати тему КР з числа запропонованих кафедрою або запропонувати 

власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості 

виконання; 

– за необхідності ініціювати питання про зміну теми КР, наукового 

керівника та консультантів, але не пізніше одного тижня з початку дипломного 

проектування. У всіх випадках він звертається з відповідною заявою на ім’я 

завідувача кафедри; 

– отримувати консультації керівника та консультантів проекту; 

Обов’язками студента щодо виконання кваліфікаційної магістерської  

роботи ступеня вищої освіти «магістр» є: 

– своєчасне обрання теми кваліфікаційної магістерської роботи; 

– отримання завдання від наукового керівника та затвердження його 

завідувачем кафедри на підбір та опрацювання матеріалів, необхідних для 

виконання кваліфікаційної магістерської роботи; 

– відвідування консультацій, призначених керівником під час написання 

кваліфікаційної магістерської роботи; 

– розроблення та узгодження з керівником календарного плану-графіка 

виконання кваліфікаційної магістерської роботи; 
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– ознайомлення з практичною реалізацією питань за темою 

кваліфікаційної магістерської роботи під час проходження дослідницької 

практики; 

 можливість редакції назви теми КР та листа завдання після 

проходження дослідницької практики;  

– регулярне інформування (один раз на два тижні) керівника про стан 

виконання кваліфікаційної роботи відповідно до плану-графіка, надання на 

вимогу керівника необхідних матеріалів для перевірки; 

– відповідальність за правильність прийнятих рішень щодо  обґрунтувань, 

розрахунків, якості оформлення пояснювальної записки та графічного 

матеріалу, їх відповідність методичним рекомендаціям, існуючим нормативним 

документам та державним стандартам; 

 відповідальність за правильне оформлення цитувань, посилань на 

джерела інформації та дотримання визначеного рівня унікальності КР; 

– дотримання календарного плану-графіка виконання КР, своєчасне та 

адекватне коригування роботи відповідно до зауважень та рекомендацій 

керівника; 

– представлення кваліфікаційної роботи на перевірку науковому 

керівнику у встановлений термін і після усунення зауважень повторне подання 

роботи  керівнику для отримання відгуку; 

– особисте подання кваліфікаційної роботи рецензенту; надання йому 

необхідних пояснень щодо проблематики роботи у разі потреби; 

– проходження попереднього захисту на кафедрі і отримання висновку  

кафедри про допуск роботи до захисту; 

– ознайомлення зі змістом відгуку наукового керівника і рецензії на 

дипломну роботу, та підготовка (за необхідності) аргументованих відповідей на 

зауваження під час захисту на ЕК; 

– надання електронного варіанту роботи та презентації до е-архіву; 

– подання кваліфікаційної роботи до ЕК у термін, затверджений 

завідувачем кафедри; 
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– своєчасне прибуття на захист кваліфікаційної роботи або попередження 

завідувача кафедри та голову ЕК (через секретаря ЕК) про неможливість 

присутності на захисті з зазначенням причини та наданням документів, які 

засвідчують її поважність. 

До захисту кваліфікаційних робіт допускаються студенти, які виконали 

всі вимоги навчального плану, а саме: успішно та вчасно склали всі екзамени, 

заліки, курсові роботи та захистили практики. 

 

 

2. ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ  

Тематика кваліфікаційних магістерських робіт повинна бути спрямована з 

урахуванням галузевого та регіонального контексту на дослідження механізмів 

господарювання, механізмів підвищення ефективності виробництва, 

обґрунтування маркетинговою стратегії розвитку, визначення інвестиційної 

політики, методик планування та обліку, моделей економічних процесів, 

організаційних структур виробництва та управління, моделей інформаційних 

систем забезпечення безпечної діяльності тощо у галузі харчової та переробної 

промисловості,  рекреаційних та комерційних послуг.  Якщо проблема 

розглядається стосовно галузі, то її вирішення необхідно демонструвати на 

прикладі конкретного підприємства, як правило, того, на якому студент 

проходить переддипломну практику.   

Теми кваліфікаційних магістерських робіт обираються студентом 

самостійно із рекомендованого кафедрою переліку та погоджуються з науковим 

керівником. Тема ДР може бути запропонована студентом з відповідним 

обґрунтуванням доцільності її розробки.  Критерієм вибору теми дослідження є 

її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики в галузі 

управління маркетинговою діяльністю.  

Теми можуть бути запропоновані підприємствами. У цьому випадку 

оформлюється замовлення підприємства на виконання досліджень, складається 

договір ОНАХТ із замовником про надання замовником можливостей 
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дослідження відповідних показників діяльності підприємства, участь замовника 

у виконанні досліджень, порядок впровадження результатів досліджень, 

можливість фінансування досліджень. Така магістерська робота ставиться на 

особливий контроль керівництва ОНАХТ.  

Після погодження теми формується зміст кваліфікаційної роботи та 

здійснюється безпосереднє її виконання студентом відповідно до графіка, 

затвердженого засіданням кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі. 

У назві теми зазначається об’єкт (підприємство), за матеріалами якого 

виконувалася робота. Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити 

однозначне тлумачення. Назва теми повинна бути однаковою в наказі ректора 

про закріплення тем і наукових керівників за студентами, завданні на КР, 

титульному аркуші пояснювальної записки та супровідних документах до КР.  

У назві теми КР ступеня вищої освіти «магістр» доцільно 

використовувати «Управління…», «Розвиток…», «Підходи…», «Механізм…», 

«Планування…», «Формування…», «Забезпечення…», «Моделювання…», 

«Маркетингове обґрунтування…», «Маркетинговий моніторинг…», 

«Дослідження поведінки споживачів з метою …». 

Вибір теми КР здійснюється за заявою студента за формою на ім’я 

завідувача кафедри та узгодженою з науковим керівником роботи (Додаток А). 

Перелік орієнтовних напрямів досліджень, які можуть бути обрані 

предметом кваліфікаційної роботи ступеня вищої освіти «магістр», наведено у 

Додатку Б. 

Щороку напрямки досліджень можуть уточнюватися та доповнюватися  

за рішенням кафедри  маркетингу, підприємництва і торгівлі. 
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3. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

РОБОТИ 

 

Рекомендований обсяг кваліфікаційної роботи магістра – 90-110 сторінок. 

До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. 

Допускається відхилення в межах ± 10%. Зміст КР визначається її темою. За 

структурою дипломна магістерська робота складається з анотації, вступу, 

основної частини (розділи: теоретико-методологічний, дослідницько-

аналітичний, проектно-рекомендаційний), висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Зміст розділів і підрозділів має бути взаємопов’язаним, а 

матеріал – викладеним послідовно і логічно. 

В анотації, обсяг якої складає до 800 знаків, зазначаються прізвище та 

ініціали студента, назва кваліфікаційної магістерської роботи, основний зміст 

та результати дослідження. Ключові слова (слова специфічної термінології за 

темою, які найчастіше зустрічаються у кваліфікаційній роботі) наводяться у 

називному відмінку. Кількість ключових слів – 5 – 7. Анотація подається 

українською та однією з іноземних мов (переважно – англійською) і 

розмішується на окремому аркуші разом з ключовими словами. Типову 

структуру кваліфікаційної роботи СВО «магістр» представлено в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Структура кваліфікаційної роботи ступеня вищої освіти «магістр» 

Структурний елемент Кіл-ть 

сторінок 

Нумерація 

сторінок 

Вимоги до змісту та оформлення Примітка 

Титульний аркуш 1 не ставиться*  Додаток В 

Завдання на кваліфікаційну роботу 

Календарний план виконання 

роботи 

1 

не ставиться*  

Додаток Г 
не ставиться*  

Анотація (реферат) 2  не ставиться* Обсяг – 200-500 слів українською та іноземною мовами. Має відображати 

інформацію, яку подано в дипломній роботі ОКР «магістр». 

Українською мовою – 1 
стор; іноземною –   1 

стор.  (Додаток Д) 

Перелік скорочень, умовних 

позначень  
1 не ставиться* Розшифровує специфічну термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, 

позначення 

У разі наявності 

(Додаток Ж) 

Зміст 1 не ставиться* 

Має включати найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, 

підрозділів та висновків, починаючи зі вступу і закінчуючи переліком посилань та 

додатками. 

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати 

заголовки у змісті або наводити їх у іншій редакції порівняно з основним текстом не 

дозволяється 

 

Вступ 2-3 6 чи 7 

Зазначаються: проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження; 

обґрунтовується актуальність обраної теми; формулюються мета і завдання, об’єкт і 

предмет дослідження** (дод. К ), елементи наукової новизни, практична значущість, 

методи наукових досліджень, апробація результатів роботи на підприємствах 

(організаціях) (в разі наявності). 

Якщо є перелік 

скорочень – 9 стор.; 

немає – 8 стор. 

 

РОЗДІЛ 1 (теоретико-
методологічний) 

25-30 
 

Залежно від 

обсягу 
попередніх 

елементів КР  

1.1. Присвячується теоретичним та методологічним аспектам досліджуваної 

проблеми, аналітичному огляду літературних джерел з предмета дослідження 

(критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх класифікація, 

обґрунтовуються основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об’єкта, 

тощо).  
1.2. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, 

історія та тенденції розвитку предмета дослідження.  

1.3 Методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, розкривати 

власну позицію щодо предмету дослідження, що створює передумови для 

проведення у наступних розділах власних наукових досліджень 

25 % від загального 

обсягу роботи. 
Розділ складається з 

трьох підрозділів 

Висновки до розділу 1 1-2  Стисле викладення наведених у розділі наукових результатів  
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Продовження табл.3.1 

Структурний елемент 
Кіль-ть 

сторінок 

Нумерація 

сторінок 
Вимоги до змісту та оформлення Примітка 

РОЗДІЛ 2 (дослідницько-

аналітичний) 

 

30-35 

 Залежно від 

обсягу 

попереднього 

розділу та 

висновків до 
нього 

Містить аналіз та розкриває зміст питань, що підлягають вивченню на прикладі 

конкретного підприємства, установи, організації.  

Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і систематизованого 

матеріалу, групування та обробки даних. Текст кваліфікаційної роботи слід підкріпити 

реальними документами підприємств (організацій), що наводяться у додатках. 

32 % від загального 

обсягу роботи. 

Розділ складається з 

трьох підрозділів 

Висновки до розділу 2 1-2 Стисле викладення наукових і практичних результатів.  

РОЗДІЛ 3 
(проектно-рекомендаційний) 

 

30-35 
 

Наводять конкретні науково обґрунтовані пропозиції, проекти інноваційного характеру 

щодо вдосконалення управління та підвищення ефективності діяльності підприємства 
(організації). Розкривають також результати власних наукових досліджень, конкретні 

методики, моделі. 

33 % від загального 

обсягу роботи. 
Розділ складається з 

трьох підрозділів 

Висновки до розділу 3 1-2 Стисле викладення наукових і практичних результатів.  

ВИСНОВКИ ТА 

ПРОПОЗИЦІЇ 
3-4  

Наводяться підсумки проведеного дослідження, одержані наукові та практичні 

результати, рекомендації щодо їх науково-практичного використання. 

Слід пам’ятати: висновки до роботи не є простою компіляцією висновків до розділів 1-

3, а ґрунтовним, виваженим підсумуванням кваліфікаційної роботи, на основі якого може 

формуватися доповідь. Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах 

основної частини роботи відповідно до поставлених завдань. 

Розпочинають з нового 

аркуша. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ 
6-8  

Слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при 

викладенні конкретних положень. 

≥ 50 джерел 

(Додаток З) 

ДОДАТКИ 1-30 не ставиться  Нумеруються літерами 

 

 

*не ставиться, але враховується в загальний обсяг роботи  
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4. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» 

 

4.1 Підготовка кваліфікаційної роботи 

Підготовка кваліфікаційної роботи включає наступні етапи: 

– вибір та затвердження теми і керівника КР; 

– складання та затвердження завдання на дипломну магістерську роботу; 

– проведення досліджень; 

– опрацювання та викладення результатів досліджень; 

– оформлення кваліфікаційної роботи. 

Вибір тематики  КР здійснюється до початку дослідницької практики, яка 

відбувається у відповідності з графіком навчального процесу, наказом по ЗВО та 

до положень відповідних Методичних вказівок з організації дослідницької 

практики.  

У відповідності до викладеного у розділі 2 даних методичних вказівок 

студент за встановленою формою (додаток А) подає на ім’я завідувача кафедрою 

заяву на виконання обраної теми кваліфікаційної роботи, узгодженою з 

науковим керівником.  

Після затвердження теми КР студент під керівництвом наукового 

керівника здійснює розробку робочої гіпотези наукових досліджень з обраної 

теми. Робоча гіпотеза досліджень оформлюється у письмовій формі та 

відпрацьовується протягом першого року навчання та під час проходження 

дослідницької практики.  

Під відпрацюванням Робочої гіпотези наукових досліджень розуміється 

огляд літературних джерел, публікацій, правових документів та здійснення 

аналітичних розрахунків тощо, які можуть підтвердити правильність Робочої 

гіпотези. В період відпрацювання Робочої гіпотези наукових досліджень вона 

може бути уточнена або переглянута. Відповідно може бути уточнена тема КР.  

Відпрацювання Робочої гіпотези та остаточне формулювання теми 

наукових досліджень необхідно завершити до закінчення першого місяця 
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дослідницької практики з таким чином, щоб до початку другого місяця 

дослідницької практики було підготовлене скориговане завдання на збір даних 

для виконання кваліфікаційної роботи. Завдання підписує студент та науковий 

керівник. 

В період дослідницької практики студент у відповідності до завдання 

повинен зібрати дані, які необхідні для виконання кваліфікаційної роботи. 

Зібрані дані формуються у звіт та представляються протягом 3-х днів після 

завершення дослідницької практики керівникові. 

Керівник оцінює достатність зібраних матеріалів для виконання 

кваліфікаційної роботи. Якщо даних не достатньо, студент повинен протягом 

тижня дозбирати дані.  

У відповідності до календарного план-графіка проводяться наукові 

дослідження, проводиться обробка та аналіз результатів дослідження, 

формуються пропозиції та робиться оцінка економічної ефективності їх 

реалізації (впровадження), перевірка на плагіат, проводиться попередній захист 

та оформляється КР. 

 

4.2. Процедура перевірки КР на плагіат 

Згідно Положення про академічну доброчесність необхідно перевірити 

КР на плагіат за місяць до захисту і відповідно за 10 днів до попереднього 

захисту програмою StrikePlagiarism.com. Договір № 328/31 від 06.11.2019. 

Результати комп’ютерної перевірки роздруковуються із зазначенням дати 

проведення заходу. Допустимі межі показників оригінальності – не менше 50%. 

 

4.3. Порядок захисту кваліфікаційної роботи 

Захист кваліфікаційної роботи передбачає наступні етапи: 

– попередній захист кваліфікаційної роботи на випусковій кафедрі та 

допуск її до захисту у державній екзаменаційній комісії (ЕК) з обовязковим 

додаванням ілюстративного матеріалу в т.ч. таблиця з дод. Л; 
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– надання електронного варіанту роботи та презентації до е-архіву. 

Правила оформлення надано у Додатку М; 

– зовнішнє рецензування кваліфікаційної роботи; 

– захист кваліфікаційної роботи на засіданні ЕК. 

Попередній захист кваліфікаційної роботи здійснюється у спеціальній 

комісії, яку призначає завідувач кафедри. 

Попередній захист здійснюється у тому ж порядку, який визначено при 

захисті на засіданні ЕК. 

При позитивних результатах попереднього захисту, дипломний проект  

представляється на підпис завідуючому кафедрою. 

Попередній захист та захист в ЕК може здійснюватись як на кафедрі так і 

дистанційно за допомогою платформи ZOOM, або інших. 

До захисту в ЕК допускаються кваліфікаційні роботи, теми яких 

затверджені наказом ректора академії, а структура, зміст та якість викладення 

матеріалу та оформлення відповідають вимогам  та перевірці на плагіат, робота 

пройшла попередній захист на кафедрі, що підтверджено наявністю відгуку 

керівника та підписами наукового керівника, консультантів роботи та 

завідувача кафедри. 

Робота, в якій виявлені принципові недоліки у прийнятих рішеннях, 

обґрунтуваннях, розрахунках та висновках, суттєві відхилення від вимог 

державних стандартів, до захисту в ЕК не допускаються.  

Перелік документів, які представляються студентом до захисту 

кваліфікаційної роботи ступеня вищої освіти «магістр». 

1. Пояснювальна записка. Зброшурована (переплетена) пояснювальна 

записка підписується науковим керівником, консультантом, студентом та 

завідувачем кафедри (на листі завдання). 

2. Письмовий відгук комісії попереднього захисту. Відгук має 

містити перелік недоліків та зауважень до КР для доопрацювання та висновок 

щодо рекомендацій про допуск до захисту в ЕК. 
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3. Письмовий відгук наукового керівника кваліфікаційної роботи. Для 

написання відгуку керівникові надається повністю завершена кваліфікаційна 

робота, яка пройшла попередній захист. Відгук має містити висновок про 

можливість допуску КР до захисту у ЕК. 

4. Письмова рецензія. Якщо студент допущений до захисту роботи, йому 

надається направлення до рецензента.  

Рецензія не повинна дублювати відгук керівника, тому що відгук 

керівника – це в основному характеристика професійних та громадянських 

якостей дипломника та його роботи в процесі дипломного проектування, а 

рецензія – це характеристика якості безпосередньо кваліфікаційної роботи.  

Негативна оцінка проекту, яка може бути висловлена в рецензії, не є 

підставою до недопущення його захисту в ЕК. 

Вносити будь-які зміни або виправлення в кваліфікаційну роботу після 

отримання відгуку керівника та рецензії забороняється.  

4.  Інші матеріали, що характеризують наукову та практичну цінність 

виконаної ним кваліфікаційної роботи: акти про практичне впровадження 

(додаток Н), лист-відгук організації, на інформаційній базі якої виконувалася 

кваліфікаційна робота (додаток П).  

Відгук керівника, рецензія, лист-відгук, акт про впровадження 

результатів роботи, додаються і не підшиваються до КР. 

5. Автореферат. Автореферат кваліфікаційної роботи  – це короткий 

виклад основних результатів кваліфікаційного дослідження. В авторефераті 

повинні бути висвітлені основні ідеї та висновки роботи, показаний внесок 

автора в проведене дослідження, а також ступінь новизни здійсненого 

студентом дослідження. Роздрукований автореферат (2 екземпляри) 

переплітається у вигляді брошури окремо та додається до роботи; на одному з 

екземплярів автореферату має бути підпис наукового керівника.  

6. Ілюстративний матеріал до роботи (в програмі Power Point до 20 

слайдів, включаючи титульний аркуш). Роздрукований ілюстративний матеріал 

(5 екземплярів) переплітається окремо та додається до роботи, якщо захист 
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проводиться на кафедрі.  На одному з екземплярів роздаткового матеріалу має 

бути підпис керівника роботи, яким засвідчується те, що структура, зміст, 

якість викладення та оформлення ілюстративного матеріалу до доповіді 

відповідають вимогам. 

Якщо захист в ЕК проводиться в дистанційному режимі, то 

ілюстративний матеріал у форматі презентації Power Point надається в 

електронному вигляді за три доби до захисту для попереднього ознайомлення  

членами ЕК. 

7. Електронний варіант кваліфікаційної роботи з ілюстративним 

матеріалом. 

8. Залікова книжка студента. 

Послідовність захисту кваліфікаційної роботи ступеня вищої освіти 

«магістр»: 

 Оголошення секретарем ЕК прізвища, імені та по-батькові студента, 

теми його кваліфікаційної роботи. У разі дистанційного захисту проводиться 

аутентифікація студента у відповідності з положенням про дистанційний 

захист; 

 Доповідь студента (7- 10 хвилин) з використанням ілюстративного 

матеріалу. 

 Оголошення секретарем ЕК відгуку наукового керівника та рецензії на 

дипломну роботу. 

 Відповіді студента на зауваження рецензента роботи (до 1 хвилини) 

 Відповіді на запитання членів комісії (до 10 хвилин). 

 Оголошення голови ЕК про закінчення захисту. 

Після закінчення захистів та обговорення ЕК оголошуються результати 

захисту. Оцінка, яка за результатами захисту кваліфікаційної роботи виставлена 

ЕК, оскарженню не підлягає. Повторний захист роботи з метою підвищення 

оцінки не дозволяється. 

У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи визнається 

незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на 
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повторний захист ту ж роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний 

опрацювати нову тему, визначену кафедрою. 

Доповідь під час захисту кваліфікаційної роботи має бути змістовною і 

містити головні результати дослідження. 

Зазвичай, доповідь починають зі слів «Шановний голово та члени 

Екзаменаційної комісії! До Вашої уваги пропонується доповідь за результатами 

дослідження, представленого в кваліфікаційній роботі ступеня вищої освіти 

«магістр»  на тему «…».  

Далі розкривається актуальність роботи, мета, об’єкт, предмет та база 

дослідження. Після вступної частини здійснюється виклад матеріалу відповідно 

до структурно-логічної схеми з посиланням на роздаткові ілюстративні 

матеріали та слайди на екрані. 

Закінчують доповідь після викладення висновків та рекомендацій згідно з 

завданнями дослідження словами «Дякую за увагу, доповідь закінчено». 

Структура слайдів: 

1) титульний аркуш, на якому зазначається тема роботи, автор та 

науковий керівник (1 слайд); 

2) мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження (1 слайд); 

3) таблиця відповідності завдань, положень, наукової новизни та 

висновків кваліфікаційної роботи (1-2 слайди); (додаток (Л)) 

4) основні результати дослідження (10-12 слайдів); 

5) Висновки та пропозиції згідно результатів дослідження СВО 

«магістр» (1 слайд). 

Рекомендовано пронумерувати слайди та ілюстративний матеріал.  

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» 

За результатами публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра ЕК 

більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи 

відгук наукового керівника, рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання). 
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Критерії оцінки відображають вимоги до рівня кваліфікації магістра за 

спеціальністю 075 «Маркетинг» зафіксовані у державному освітньому 

стандарті. Під час оцінювання кваліфікаційної роботи члени державної 

екзаменаційної комісії особливу увагу звертають на зміст кваліфікаційної 

роботи, якість оформлення та безпосередньо процес захисту. 

Автор кваліфікаційної роботи має продемонструвати вміння: логічно та 

аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати статистичні, 

математичні та інші методи, проводити власні дослідження; володіння 

навичками узагальнення, формулювання висновків; працювати з 

інформаційними джерелами; ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи 

до вирішення задачі, що досліджується. 

Критеріями оцінювання кваліфікаційної роботи є: 

 чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і 

теми роботи в цілому; 

 науковість стилю викладання, відсутність орфографічних і 

синтаксичних помилок; 

 правильне оформлення роботи відповідно до стандартів. 

Кваліфікаційна робота, в якій зроблено власне оцінювання різних 

літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано 

формалізовану модель проблеми, проведено комплексні наукові дослідження, 

розрахунки і на їх основі - аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, 

а результати наукового дослідження опубліковано у наукових виданнях та/або 

матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на «відмінно». 

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних 

джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані 

підприємства або організації, на базі яких досліджувалася тема, проведено 

комплексні дослідження, результати наукового дослідження опубліковано у 

наукових виданнях та/або матеріалах наукових конференцій, зроблено 

висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо 

аргументованими, може бути оцінена на «добре». 
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Робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні 

джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, 

проведено дослідження, результати наукового дослідження опубліковано у 

наукових виданнях та/або матеріалах наукових конференцій, сформульовано 

висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не 

може бути оцінена вище ніж «задовільно». 

Результати захисту кваліфікаційних робіт оцінюються з використанням 

Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», 

«С», «D», «Е», «FХ», «F») та національної системи («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно»). 
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6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ«МАГІСТР» 

 

Оформлення кваліфікаційної роботи має відповідати загальним вимогам 

до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008:2015 

«Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та 

правила оформлювання». 

Загальні вимоги. Текст кваліфікаційної роботи набирають на комп’ютері 

через 1,5 міжрядкові інтервали (29 – 30 рядків на сторінці), друкують за 

допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 

(210x297 мм); шрифт текстового редактора – Times New Roman, розмір 14 мм. 

Поля: зліва –30 мм, справа –10 мм, зверху і знизу –20 мм. Абзац – 1,25. Шрифт 

друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою. 

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки 

структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ 

ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 

«ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту по центру 

сторінки (без крапки). Складові кваліфікаційної роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», 

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують. 

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з 

нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: 

«2.1» (перший підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають 

заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів та висновків до розділів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці 

заголовка крапки не ставлять. 
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Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків, 

таблиць подають арабськими цифрами. Нумерація сторінок кваліфікаційної 

роботи має бути наскрізною і проставлятися у правому верхньому куті аркуша 

без крапки. Нумерація сторінок проставляється, починаючи зі «ВСТУПУ» . 

Оформлення допоміжних матеріалів. Допоміжними матеріалами є: 

ілюстрації (схеми, діаграми, графіки тощо), формули, таблиці, додатки. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, 

за винятком поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера 

розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку. Наприклад, Рис. 1.4 – 

четвертий рисунок першого розділу. Номер, назва ілюстрації та пояснювальні 

підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 – Визначення терміну «позиціонування» 

Джерело: розроблено автором за даними  [1 – 4] 
 

Таблиці та рисунки слід наводити безпосередньо після тексту, де вони 

згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці та рисунки, розміщені на 

окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблиці 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

діяльність, спрямована на формування унікальної позиції бренду, товару, компанії 

у свідомості споживачів та ділових партнерів 

«нічого більшого ніж просто концентрація на такій, що визначає позицію компанії 

на поличці свідомості споживачів ідеї чи навіть слові» [1, с. 67]. 

комплекс заходів, завдяки яким в свідомості цільових покупців цей товар щодо 

конкуруючих товарів посідає власне, відмінне від інших і вигідне для 

підприємства місце стосовно до аналогічних товарів [2, с. 146]. 

це спосіб, відповідно до якого споживачі ідентифікують той або інший товар за 

його найважливішими характеристиками [2, с. 513]. 

це процес визначення місця нового товару у низці наявних товарів на основі 

сегментації ринку, встановлення сфери його застосування разом з іншими 

аналогічними товарами [3, с. 616]. 

процес створення ринкового іміджу товару на основі виявлених мотивацій 

споживачів з метою формування в свідомості цільових споживачів унікального 

сприйняття товару, відмінного від товарів конкурентів» [4, с. 161]. 
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та рисунки, розміри яких більше формату А4, рекомендується розміщувати у 

додатках. 

Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах 

розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених 

крапкою, наприклад, Таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. 

Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої 

великої) і розміщують над таблицею.  

У таблиці використовують шрифт Times New Roman, 12 або 14 кегль, 

міжрядковий інтервал – 1 (Приклад: табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 – Динаміка виробництва і реалізації продукції ПрАТ «ОЗШВ» за 

2007/2013 роки 

Рік 

Об'єм 

виробництва, 

пляшки 

Відхилення Об'єм 

реалізації, 

пляшки 

Відхилення 

Абсолютне,  

пляшки 

Відносне, 

% 

Абсолютне, 

пляшки 

Відносне, 

% 

2007 11091019 - - 11069864 - - 

2008 9288402 -1802617 -16,25 9633613 -1436251 -12,97 

2009 5007626 -4280776 -46,09 4773981 -4859632 -50,44 

2010 7421466 2413840 48,20 6956041 2182060 45,71 

2011 4626974 -2794492 -37,65 4330691 -2625350 -37,74 

2012 3812784 -814190 -17,60 4104299 -226392 -5,23 

2013 2638512 -1174272 -30,80 2900914 -1203385 -29,32 

Джерело: розраховано і побудовано за даними фінансової звітності ОЗШВ [19] 

Якщо таблиця запозичена, то в кінці таблиці необхідно вказати слово «Джерело:» і 

посилання на першоджерело. 

У випадку, коли таблиця побудована на основі даних, розрахованих автором, тоді в 

кінці таблиці необхідно записати: «Розраховано автором на основі даних…» і вказати 

статистичні органи або організацію, яка звітує. 

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з 

номера розділу та порядкового номера формули в розділі, відокремлених 

крапкою. Номер формули зазначають на рівні формули у круглих дужках у 

крайньому правовому положенні, наприклад: (2.1) (перша формула другого 

розділу). Посилання на формули надають порядковим номером формули в 

дужках, наприклад: «...у формулі (2.1)». Пояснення значень символів і числових 

коефіцієнтів формули наводять під нею в тій послідовності, в якій вони подані 
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у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з 

нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. 

Кожна формула відокремлюється від тексту одним вільним рядком. 

Додатки оформлюються як продовження кваліфікаційної роботи на 

наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. 

Кожний додаток друкується з нової сторінки. 

З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово 

«Додаток» (але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. Наприклад: 

«Додаток Б». Додатки позначаються великими літерами української абетки, за 

винятком Ґ, Є, І, Ї И, Й, О, Ч, Ь.  

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 

першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Якщо зміст додатка не 

вміщується на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому 

куті зазначається «Продовження додатку...». 

Оформлення посилань на інформаційні джерела. Під час роботи з 

різними джерелами науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований 

текст, оскільки найменше скорочення може спотворити зміст, викладений 

автором. Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із 

зазначенням джерела та сторінки. Перша цифра у квадратних дужках відповідає 

номеру джерела у списку використаних джерел, друга – номеру сторінки 

(наприклад, [18, с. 73]). 

До списку використаних джерел включаються публікації вітчизняних і 

зарубіжних авторів, законодавчі акти, інформаційні ресурси Інтернету, на які є 

посилання в роботі. До нього не включають підручники, навчальні посібники. 

Електроні ресурси мають складати до 50% від загальної кількості 

використаних джерел. 

Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані. Під час складання 

списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного 

стандарту ДСТУ 8302:2015  «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
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видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання».  
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 7. ВИМОГИ ДО АВТОРЕФЕРАТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Загальні вимоги. Написання автореферату – заключний етап виконання 

магістерської роботи. Призначення автореферату – ознайомлення членів ЕК, 

випускників магістратури, зацікавлені установи і організації з фактичними 

результатами і висновками роботи магістра. Автореферат має стисло розкрити 

зміст магістерської роботи, в ньому не повинно бути зайвих подробиць, а також 

інформації, якої немає у магістерський роботі. 

Структура автореферату. Структурно автореферат складається із 

загальної характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку 

опублікованих праць за темою роботи та анотацій українською, російською та 

англійською мовами. 

Загальна характеристика роботи, що подається у авторефераті, 

повинна відповідати змісту її вступу, тобто вказується актуальність теми, 

об’єкт та предмет дослідження, мета і завдання дослідження, стан наукової 

розробки теми та її інформаційна база, наукова новизна роботи та її практичне 

значення, апробація роботи (виступи на наукових студентських конференціях 

та обговорення на засіданнях випускової кафедри), публікації (їх кількість), 

структура роботи (наявність вступу, певної кількості розділів, висновків, 

додатків, повний обсяг роботи в сторінках, а також обсяг додатків в сторінках із 

зазначенням їх кількості, список використаних літературних джерел (із 

зазначення кількості найменувань). 

В основному змісті стисло викладається сутність магістерської роботи за 

розділами, він має дати повне і переконливе уявлення про виконану роботу. 

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи.  

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми.... 

Мета і завдання дослідження…… 

Об’єкт дослідження... 

Предмет дослідження... 

Методи дослідження….. 
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Наукова новизна одержаних результатів…. 

вперше: ….. 

удосконалено: …… 

дістало подальшого розвитку: ….. 

Практичне значення... 

Апробація результатів дослідження….. Результати наукових 

досліджень мають бути представлені та обговорені на наукових конференціях.  

Публікації... Тези. Бажано мати публікацією статтю в фаховому журналі. 

Обсяг та структура... Магістерська дипломна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг роботи становить ________, з них _________ 

сторінок основного тексту. Робота містить ____ рисунки, ___ таблиць, додатки 

на ____ сторінках, список використаних джерел складається із ____ 

найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет 

дослідження, територіальні й хронологічні межі, вказано на мету і завдання, 

стан наукової розробки теми та її інформаційну базу, наукову новизну 

дослідження, його практичне значення, апробацію одержаних результатів. 

У першому розділі - назва розділу – проаналізовано... 

У другому розділі - назва розділу – розкривається... 

У третьому розділі - назва розділу – звертається увага... 

У висновках показані результати дослідження:... 

Опубліковані праці за темою магістерської кваліфікаційної роботи 

(перелік праць) 

АНОТАЦІЇ (українською та англійською мовами) 

 

Обсяг автореферату – 10 – сторінок формату А-4, гарнітура New Times 

Roman, кегль – 14. Тираж –2 примірники, надрукованих комп’ютерним 

способом. Нумерація сторінок – суцільна. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Завідувачу кафедри маркетингу,  

підприємництва і торгівлі 

проф. Лагодієнко В.В. 

Студента гр. ЕМ - 683 

___________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 
 

 

Заява 

 

Прошу затвердити тему кваліфікаційної роботи ступеня вищої 

освіти «магістр»:   

«________________________________________________________

______________________________________________________________

____». 

Науковий керівник: ___________________________________ 
               (вчене звання, науковий ступень, ініціали керівника) 
 

 

 

Дата                                                                           Підпис студента  

 

 

 

 

 

Не заперечую (візується від руки )   підпис керівника             /ПІБ/
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Додаток Б 

Орієнтовні напрями досліджень кваліфікаційних робіт  

СВО «магістр» для студентів галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» 

1. Управління маркетинговою діяльністю______________ (підприємством) 

2.                Формування системи базових стратегій _________(підприємства) 

3.                Управління конкурентоспроможністю продукції ______________ 

(підприємства) 

4.                Підходи до визначення конкурентних переваг продукції  _____ 

(підприємства) 

5.                Формування конкурентної переваги ____(підприємства) в сегменті     

_________ (вид продукції) 

6.                Маркетинговий моніторинг конкурентних можливостей 

_______(підприємства) 

7.                Управління товарною інноваційною 

політикою ______________ (підприємства) 

8.                Управління інноваціями у маркетинговій товарній політиці 

__________ (підприємства) 

9.                Управління маркетинговою товарною політикою ______________ 

(підприємства) 

10.           Управління асортиментною політикою ______________ 

(підприємства) 

11.           Формування системи позиціонування та диференціювання продукцією 

______________ (підприємства) 

12.           Управління формуванням маркетингової стратегії  (підприємства) 

13.           Розвиток бренда компанії … в сегменті ___________ (вид продукції) 

14.           Формування системи просування брендом міста… 

15.           Формування стратегії виведення і просування продукції на ринку на 

прикладі __________ (підприємства) 

16.           Формування системи просування на ринок нового продукту на 

 прикладі ___________(підприємства) 

17.           Розвиток комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій для 

____________(підприємства) 

18.           Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності ________ 

(підприємство) 

19.           Стратегічне планування рекламних кампаній залежно від етапів 

життєвого циклу товарів на _______ (підприємстві) 

20.           Управління рекламною діяльністю ___________(підприємства) 

21.           Формування PR-програми для ___________(підприємства) 

22.           Формування програми івент-заходів для ___________(підприємства) 

23.           Формування стратегії інтернет-просування _______ (вид продукції) 

_________ (підприємства) 

24.           Управління виставково-ярмарковою діяльністю ______(підприємства) 
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25. Управління маркетинговою стратегічною і тактичною діяльністю щодо 

виходу _________(підприємства) на зовнішні ринки     

26.           Дослідження поведінки споживачів з метою формування стратегії 

розвитку продукту … 

27.           Дослідження поведінки споживачів з метою формування комплексу 

маркетингу _____(вид продукції ) _______ (підприємства) 

28.           Формування системи маркетингового менеджменту підприємства (на 

прикладі підприємства ….) 

29.           Формування маркетингової корпоративної стратегії підприємства (на 

прикладі ….) 

30.           Формування системи маркетингового планування __________ (видом 

продукції) _________ (підприємство) 

31.           Формування збутової мережі __________ (підприємства) 

32.           Розвиток політики розподілу і збуту ____________(підприємства) 

33.           Моделювання тактики фірми на різних стадіях життєвого циклу 

продукту на __________ (підприємстві) 

34.           Формування системи управління якістю продукції на __________ 

(підприємстві) 

35.           Розвиток соціального маркетингу на __________ (підприємстві) 

36.           Формування комплексної системи управління комерційною діяльністю 

на засадах маркетингу на ________ (підприємстві) 

37.           Формування маркетингової цінової політики у рекламному бізнесі на 

прикладі ….. 

38.           Формування маркетингової цінової політики__________ 

(підприємства) в сегменті  (вид продукції) 

39.           Маркетингове ціноутворення при виведенні нового бренду на ринок 

України на прикладі … 

40.           Формування попиту та стимулювання збуту продукції _______ 

(підприємства) 
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Додаток В 

Зразок оформлення титульної сторінки кваліфікаційної роботи 

 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики 
(повне найменування інституту, назва факультету (відділення)) 

 

Кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі 
(повна назва кафедри (предметної,  циклової комісії)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до кваліфікаційної роботи 

_______ СВО «магістр»_______ 
(ступінь вищої освіти) 

 

на тему______Розробка маркетингової конкурентної стратегії ігристого     
вина  ПрАТ «Одеський завод шампанських вин»__ 

 

 

 

 

 

Виконав: студент 6 курсу, групи  ЕМ-681 

спеціальності  _075 «Маркетинг» 
                              (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

 

            Іваньков Владислав Іванович_____ 
                                 (прізвище та ініціали) 
Керівник:        Голубьонкова О.О., доц. 

(прізвище та ініціали) 
 

 

 

 

  

 

Одеса – 2020 рік 
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Додаток Г 

Зразок оформлення завдання на кваліфікаційну роботу 

 

Одеська національна академія харчових технологій 
( повне найменування вищого навчального закладу ) 

Факультет   менеджменту, маркетингу і логістики                           

Кафедра    маркетингу, підприємництва і торгівлі                                                            

Ступінь     магістр                                                                     .           

Спеціальність  075 «Маркетинг»                                                 .                                       
                                                          (шифр і назва) 

 

                                                                                                                        
ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                 Завідувач кафедри МПіТ 

_____________________________________                                                                                      

_______________________________ 

                                                                                               “____” 

_________________20___року 

 
 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

______________         Іванькову Владиславу Івановичу_________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема проекту (роботи)___Розробка маркетингової конкурентної стратегії 

ігристого вина ПрАТ «Одеський завод шампанських вин»________________ 

__________________________________________________________________ 

керівник  проекту (роботи)__ Голубьонкова О.О., доц.,___________________ 
( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджена наказом ОНАХТ від “___” _______  20__року  № _______ 

2. Строк подання студентом проекту (роботи)    10.12.2020 року                                        

3. Вихідні дані до проекту (роботи)_____аналітичні дані ОЗШВ про обсяги 

виробництва та реалізації продукції за 2017-2019 роки, структура випуску 

продукції за 2016-2018 роки, техніко-економічні показники діяльності ОЗШВ 

з сайту SMIDA, огляди українського ринку ігристого вина_______________                                                                    

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

розробити)__Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади формування конкурентної 

стратегії підприємств. Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності ПрАТ 

«ОЗШВ». Розділ 3. Удосконалення конкурентної стратегії ПрАТ «ОЗШВ». 

Висновки та пропозиції. Список використаних джерел. Додатки.___________ 

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

креслень)___ _Іллюстративний матеріал до 

доповіді_(презентація)______________________
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6. Консультанти розділів проекту (роботи) 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

    

    

 

7. Дата видачі завдання______20.09.2020 р.____________________________ 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 

Назва етапів кваліфікаційної  

 роботи 

Строк  

виконання 

етапів 

роботи 

Примітка 

1. Вибір теми і призначення наукового керівника 

кваліфікаційної роботи. 
1 вересня 

2020 р. 
 

2. Затвердження теми кваліфікаційної роботи  5-25 вересня  

3. Отримання завдання на проведення наукового 

дослідження та підготовка календарного плану 

виконання кваліфікаційної роботи, затвердження його 

керівником. 

30 - 10 

жовтня 
 

4. Збір та узагальнення зібраного матеріалу за темою 

роботи 
10 -25 

жовтня 
 

5. Підготовка першого (чорнового) варіанту роботи і 

подання його на прочитання науковим керівником. 

30 жовтня - 

07 

листопада 
 

6. Доопрацювання тексту роботи з врахуванням 

зауважень наукового керівника, збагачення роботи 

додатковими дослідженнями, що проводились під 

час практики, і подання її на друге читання. 

09 - 22 

листопада 
 

7. Подання кваліфікаційної роботи для малого захисту 

на кафедрі, перевірка оформлення, на плагіат.    
22-30 

листопада 
 

8. Подання роботи на зовнішнє рецензування 30 

листопада - 

05 грудня 
 

9. Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи на 

засіданні Екзаменаційної комісії. 
5- 18 грудня  

 Захист виконаної роботи 22 грудня 

2020 р. 
 

 

                                                                    Студент     _____________  _________________ 

                                                                                                   ( підпис )                               (прізвище та ініціали) 

                                      Керівник проекту (роботи) _____________  ____________________ 

                                                                                                   ( підпис )                             (прізвище та ініціали) 

                                      Керівник проекту (роботи) _____________  ____________________ 

                                                                                                   ( підпис )                             (прізвище та ініціали) 
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Додаток Д 

 Приклад структури реферату кваліфікаційної  роботи ступеня вищої 

освіти«магістр» 

Анотація  

           Дипломна робота  на тему: «_______» містить ____ сторінок, ___ 

таблиці, ___ рисунків, ____ додатків. Перелік посилань нараховує ___ 

найменувань. 

– мета роботи, об’єкт та предмет дослідження; 

– методи (методики) дослідження; 

– результати роботи та їхня новизна; 

– результати перевірки можливостей практичного використання 

отриманих результатів; 

– пропозиції щодо можливих напрямів продовження досліджень. 

Ключові слова:. 

 

ABSTRACT  

Master's thesis includes 120 pages, 24 tables, 25 drawings, 46 attachments. 

The bibliography list consists of 60 items. 

– The research object and subject, the purpose of the work; 

– The research methods; 

– Recommendations about the usage and application of the results of 

work; 

– The verification results of the practical usage of the results of 

bachelor’s thesis; 

– Possible areas of continuing research. 

Keywords: 
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Додаток Ж 

 

Зразок оформлення переліку ключових слів та умовних позначень 

 

ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ 

Маркетингова товарна політика, ринок, стратегія, товар, споживач, 

підприємство, макросередовище, цінова політика та інші 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

МТП – маркетингова товарна політика; 

МХТ – маркетингова характеристика товару; 

ДТМ – диференціації товарних марок 

НП – номенклатури продукції; 

АП – асортиментна політика; 

ПП – позиціонування продукції 

БКГ – Бостонська консультаційна група; 

ЖЦТ – життєвий цикл товару; 

СГП  – стратегічні господарські підрозділи; 

QFD – Quality Function Deployment 

  

УВАГА! Вищезазначені переліки ключових слів та умовних скорочень є 

тільки загальним прикладом написання цих позицій в кваліфікаційних 

роботах. 

Кожна конкретна тема кваліфікаційної роботи має свій перелік 

ключових слів або умовних скорочень. 
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Додаток З 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел 

Бібліографічний опис складають на підставі даних, наведених на 

обкладинці та титульній сторінці видання. 

Джерело  Приклад оформлення 

КНИГИ 
Опис книг 1-3 

авторів 

Віват Г.І. Наукова поезія ХХ століття: монографія. Одеса: ВМВ, 2013. 240 с.  

Каламан О.Б., Харківський Д.Ф. Гроші. Фінанси. Кредит: навч. посіб. 

Одеса: Фенікс, 2013. 281 с.  

Мардар М.Р., Камінський А.Я., Дубровін Ф.Є. Товарознавство. Товари 

тваринного походження: навч. посіб. Львів: Магнолія 2006, 2016. 295 с.  

Автор і 

перекладач 

Иваненко А.В. Технологични линии и пътища за повишаване на 

ефективността на оцедително-пресовите съоръжения при производство на 

бели трапезни вина / Иваненко А.В.; пер. от руски М. Славовски. Пловдив, 

1974. 33 с. (болг. яз.). 

Книг чотирьох і 

більше авторів 

Контроль якості та безпеки продукції зернопереробної галузі (комбікормова 

галузь): підучник / Єгоров Б.В. та ін. Київ: ЦУЛ, 2013. 326 с. Примітки: за 

потреби у заголовку бібліографічного запису позатекстового посилання 

можна зазначити більше ніж три імені авторів. 

ОПИС 

СЕРІАЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ 

Баканурський Г.Л. Библейские догмы и политические спекуляции. Киев: 

Знание, 1985. 49 с. (Науч.-атеист. сер. Вып. 6).  

Ангелов Г.В. Нравственно-этические основы менеджмента: учеб. пособие. 

Киев; Одесса: НПО ППА, 1996. 195 с. (Соц. проблемы упр.). 

ОПИС 

ДОКУМЕНТА, 

ЩО НЕ МАЄ 

АВТОРІВ, 

СТВОРЕНОГО 

УКЛАДАЧАМИ 

ТА ІН. 

Александр Карпович Гладушняк: библиогр. указ. / сост. Белявская Н.П., 

Кузяк Л.Л., Мазепа Т.Е. Одесса: Букаев В.В., 2013. 114 с.  

 

За редакцією Передаточные механизмы: сб. ст. / под ред. В.Ф. Мальцева; Одес. технол. 

ин-т им. М.В. Ломоносова. М., 1966. 335 с.  

Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика / за ред. 

О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2016. 172 с. Оценка резервов роста 

производительности труда в промышленности / под ред. О.А. Турецкого. 

Киев: Техніка, 1984. 112 с. 

ОПИС 

ЗБІРНИКІВ 

НАУКОВИХ 

ПРАЦЬ І 

МАТЕРІАЛІВ 

КОНФЕРЕНЦІЙ 

(колективний 

автор) 

Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів / Одес. 

нац. акад. харч. технологій. Одеса, 2016. 408 с.  

Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми: зб. тез доп. Міжнар. наук.-

практ. каф., Одеса, 13-17 верес. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій. 

Одеса: ОНАХТ, 2016. 133 с. 

БАГАТОТОМНЕ 

ВИДАННЯ 

ОКРЕМИЙ ТОМ 

Енциклопедія Сучасної України. Київ, 2004. Т. 3: Біо-Бя. 700 с. 

 Банковая энциклопедия: в 2 т. Т. 2. Биржа. История и современная 

организация фондовых бирж на Западе и в России / под ред. Яснопольского 

Л.Н. Киев: Изд-во Банковой энцикл., 1917. 607 с. 

КНИГИ НА 

ІНОЗЕМНІЙ 

Vereitina I. Renewable sources of energy. Kyiv, 2013. 224 p.  

First-year English. Programmed Reading Course / ed. by Berman I. Odessa: 
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МОВІ Odessa Lomonosov Technological Inst. of Food Industry, 1973. 290 p. 

ЗАКОНОДАВЧІ 

ДОКУМЕНТИ 

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Київ: Мін-во 

Юстиції України, 2006. 124 с.  

Про видавничу справу: Закон України за станом на 20 берез. 2004 р. / 
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Додаток К 

Приклади визначення об’єкту, предмету, мети дослідження 

Тема дослідження Об’єкт  дослідження – 

обрана для дослідження  

частина об’єктивно 

існуючої реальної 

дійсності  відповідно 

мети дослідження, всі 

ті явища і процеси, що 

досліджуються, на які 

спрямовані зусилля 

дослідника* 

Предмет дослідження 
знаходиться у межах 

об’єкта, в основному 

співпадає з метою 

дослідження і окреслює 

притаманні об’єкту ще не 

пізнані, або досліджені  

недостатньо глибоко і 

всебічно частини або 

аспекти  об’єкту 

дослідження  

Мета 

дослідження – 

кінцевий 

результат,  якого  

дослідник 

планує досягти 

по завершенні 

дослідження 

Управління 

маркетинговою 

діяльністю 

підприємства 

готельно-

ресторанного 

бізнесу 

Процеси управління 

маркетинговою 

діяльністю 

підприємства 

або  

Процеси формування 

організаційно-

економічного 

механізму   управління 

маркетинговою 

діяльністю 

підприємства 

Сукупність теоретичних, 

методичних і прикладних 

аспектів забезпечення 

ефективного управління 

маркетинговою 

діяльністю підприємства 

готельно-ресторанного 

бізнесу 

або (з метою виділення 

недосліджених аспектів, 

наприклад, регіонального 

чи галузевого характеру) 

  Сукупність теоретичних, 

методичних і прикладних 

аспектів забезпечення 

ефективного управління 

маркетинговою 

діяльністю підприємства 

готельно-ресторанного 

бізнесу  в умовах 

реалізації стратегічних 

регіональних програм 

розвитку сфери індустрії 

харчування 

або 

Сукупність науково-

теоретичних, методичних 

та прикладних засад 

ефективного управління 

маркетинговою 

діяльністю підприємств в 

умовах реалізації 

інноваційної моделі 

розвитку регіону 

Розробка 

комплексу 

заходів з 

удосконалення 

управління 

маркетинговою 

діяльністю 

підприємства 

готельно- 

ресторанного 

бізнесу 

Формування 

маркетингової  

стратегії 

підприємства 

Процеси формування 

маркетингової стратегії 

підприємств та її 

обґрунтування 

Сукупність науково-

теоретичних, методичних 

та прикладних аспектів 

обґрунтування 

Розробка 

рекомендацій 

науково-

теоретичного, 
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готельного бізнесу 

та її обґрунтування 

агентством 

Інтернет-

маркетингу  

агентством Інтернет-

маркетингу 

або  

Процес формування та 

функціонування  ринку  

маркетингових послуг з 

обґрунтування 

маркетингової стратегії 

підприємства 

маркетингової стратегії 

підприємств готельного 

бізнесу в умовах 

формування ринку 

маркетингових послуг з 

використанням Інтернет-

технологій 

або  

Сукупність теоретичних, 

методичних та 

прикладних аспектів 

формування 

маркетингової стратегії 

підприємств готельного 

бізнесу та його 

консультаційного (чи 

консалтингового ) 

забезпечення 

підприємством 

маркетингової 

інфраструктури ринку  

Можна додати 

недосліджений раніше 

аспект або частину 

проблеми, що вимагає 

більш глибоких 

досліджень:  

- в умовах діджиталізації 

маркетингу  

- в умовах розвитку  ринку 

послуг Інтернет-

маркетингу  

- на засадах Інтернет-

маркетингу 

- у умовах формування 

ринку Інтернет-послуг 

- в умовах розвитку ринку 

маркетингових 

комунікацій 

- в умовах реалізації 

регіональних програм 

розвитку цифрових 

технологій у маркетингу. 

методичного та 

прикладного 

характеру з 

формування 

маркетингової 

стратегії 

підприємства 

готельного 

бізнесу та 

формування 

комплексу 

маркетингових 

заходів з її 

обґрунтування  

агентством  

Інтернет-

маркетингу (чи 

компанією 

маркетингових 

послуг  

     

* Підприємство (юридична особа) або підприємницька структура (фізична 

особа)  не є об’єктом дослідження, вони є економічним суб’єктом господарювання 

(економічною системою),  діяльність якого досліджується і яка характеризується великою 

кількістю  різноманітних аспектів: економічних, управлінських, організаційних, 

маркетингових, фінансових, облікових, технологічних тощо, кожен з яких вивчаються 

дослідниками відповідної спеціальності і обумовлюють формулювання  відповідного 

об’єкту дослідження в рамках конкретної спеціальності. Наприклад, формулювання 

об’єкту дослідження в межах спеціальності «Маркетинг»  галузі знань «Управління і 
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адміністрування» повинне містити  процеси і явища, які мають місце і проявляються в 

управлінні маркетинговою  діяльністю підприємства, що виступає суб’єктом 

господарювання, який досліджується. 

Приклад формулювання завдань дослідження: 

Для реалізації поставленої мети вирішуються наукові завдання дослідження - більш 

конкретні і менш масштабні порівняно з темою (науковою проблемою)  наукові питання  

теоретичного, методичного, аналітичного, прикладного, рекомендаційного характеру.  

 Формулювання завдань слід починати словами, що означають дію, процес: 

- обґрунтувати, 

- проаналізувати, 

- запропонувати, 

- дослідити, 

- вивчити, 

- розробити, 

- здійснити, 

- удосконалити. 

До слів, що означають дію у формулюванні завдань, слід додати формулювання 

конкретного результату, який забезпечить виконання даного завдання. 

Наприклад,  дослідник планує удосконалити методику оцінки 

конкурентоспроможності підприємств з урахуванням особливостей галузі чи виду 

економічної діяльності підприємств, серед висунутих завдань дослідження слід 

передбачити таке завдання методичного характеру: 

- удосконалити методику оцінки конкурентоспроможності підприємства з 

урахуванням організаційно-економічних особливостей галузі. 

     Або вивчається питання теоретичного характеру і передбачається висвітлити і 

доповнити існуючу методику  розрахунку показників ефективності управління 

маркетинговою діяльністю. Відповідне завдання може бути сформульоване наступним 

чином: 

       - обґрунтувати систему показників оцінки ефективності управління 

маркетинговою діяльністю та удосконалити методику їх розрахунку. 

Приклад завдань аналітичного характеру: 

- проаналізувати стан   ринку молочної продукції, виявити провідні тенденції 

та закономірності його розвитку; 

- проаналізувати економічний та фінансовий стан підприємства, 

охарактеризувати структуру управління та сформовану модель служби маркетингу. 

Приклад завдання рекомендаційного (проектного) характеру: 

- обґрунтувати конкурентну стратегію підприємства на основі комплексу 

рекомендацій і маркетингового інструментарію, розробленого агентством з Інтернет-

маркетингу. 

Поставлені завдання знаходять відображення у формулюванні розділів і підрозділів 

(пунктів) змісту кваліфікаційної роботи. Їх кількість має бути оптимальною (6-9 завдань) 



48 

 

Додаток Л 

Приклад оформлення таблиці  

Відповідність завдань, положень, наукової новизни та висновків кваліфікаційної роботи 

Завдання Наукова новизна Висновки 

Удосконалити змістовні 

положення понятійно-

категорійного апарату ……... 

удосконалено: 1. Уточнено поняття…….., оскільки, в 

науковій літературі ……  (стор. ….) 

 

понятійно-категорійний апарат понять і 

термінів управління, який доповнено …..  

Визначити структуру ринку 

…….. 

набули подальшого розвитку: 2. Проведений аналіз структури ринку ……. 

показав, що ….. (стор……)   

– аналіз стану ринку ………., що дає 

змогу…….. 

Узагальнити тенденції розвитку 

підприємств.………….  

– методи вибору стратегії розвитку……., що на 

відміну від існуючих………. 

3. Обґрунтовано вибір стратегії розвитку 

……. за допомогою ……….(стор. ….)  

Провести аналіз 

ефективності……. 

– методика визначення ефективності 

функціонування ………… 

4. Дослідження напрямів удосконалення 

системи менеджменту …….показало, що 

……..  

 

   

Розробити (сформувати) 

механізм (методику) ……….. 

набули подальшого розвитку: 5. У результаті дослідження розроблено …. 

(стор…..) – механізм формування…..., що сприяє………. 

– методичний підхід до ……. 
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Додаток Н 

Інструкція здобувача вищої освіти з підготовки до архівування 

дипломних та курсових робіт для розміщення в електронному архіві 

 

         Відповідно Положення «Про створення електронного архіву 

дипломних проектів/робіт, кваліфікаційних робіт, курсових проектів/робіт 

здобувачів вищої освіти в Одеській національній академії харчових 

технологій»  автор Роботи має  підготувати е- Версію -  пакет електронних 

документів, що є повною та ідентичною цифровою копією текстової та 

графічної частини дипломних  робіт.   

Порядок формування і подання е – Версії роботи 

1. Сформувати пакет документів у повній відповідності 

методичним вказівкам кафедри до виконання дипломних (курсових) 

робіт одним файлом: 

1) титульний лист (1 аркуш);  

2) відомість документів (1 або більше аркушів)  

3) завдання на виконання роботи (2 аркуші, які роздруковуються на 

аркуші А4 з двох сторін на початку дипломного проектування)  

4)  текстова частина (основна частина роботи, яка включає в себе 

реферат (або анотацію), зміст, список скорочень і умовних позначень, вступ, 

розділи, висновок, список літературних джерел – згідно методичних 

вказівок)  

5)  графічна частина, що може складатись з: а) додатків; б) 

конструктор-ських документів (плани, розрізи і т.д.); в) технологічних 

документів (технологічні карти, рецепти); д) графічних листів, слайдів 

презентації та інших ілюстративних матеріалів*.  

*Наявність у Роботах документів з пункту 5 залежить від типу  роботи, тому вони додаються в 

список тільки в тому випадку, якщо дійсно були виконані, або використані в рамках написання Роботи. 

Відповідно до вимог кафедри пункт 5 може включати тільки слайди презентації. 

Елементи роботи, які вимагають наявності підписів, подаються у непідписаному вигляді, але із 

заповненням усіх передбачених реквізитів комп’ютерним способом (прізвища, ініціали, шифри, коди тощо). 
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        Автор Роботи перед наданням документа повинен самостійно 

переконатися, що всі текстові дані можуть бути скопійовані з електронного документа 

і після копіювання з текстового шару можуть бути прочитані коректо (не 

перетворюватись в набір   символів  та послідовність знаків пунктуації).  

      Якщо обсяг роботи перевищує 20 МБ то е-Версія має бути попередньо 

упакована в архів формату ZIP зі стандартними настройками стиснення (файл архіву 

повинен без помилок відкриватися штатними засобами операційної системи) або 

формат безкоштовного архіватора 7-ZIP. Не рекомендується використовувати для 

створення архіву архіватори RAR (WinRAR). Розмір кожного з файлів після   упаковки в 

формат ZIP (7-ZIP) не повинен перевищувати 50 МБ! 

2. Надати е-Версію  на перевірку керівнику дипломної роботи.  

Керівник дипломного проектування, згідно Положення,  поряд  з Автором несе 

відповідальність за повноту пакету документів та ідентичність е-Версії і оригіналу 

(друкованої Роботи або її рукописного варіанту).  

3. Сформувати назву файлу. 

      Для найменування файлів робіт, згідно Положення, мають 

застосовуватись наступні назви: 

ONAFT_ [Назва документа] _ [шифр спеціальності] _ [скорочена 

назва спеціальності] _ [рік захисту] _ [прізвище] _ [перший ініціал] _ 

[другий ініціал]. 

Дипломні роботи позначаються QW, курсові – CW. 

      Наприклад, для дипломної  роботи бакалавра ( QW ) 

спеціальності 075 «Маркетинг» студента Іванова Петра Степановича, файл е-

Версії  матиме назву  

  ONAFT_QW_075_2020_IVANOV P.S. 

Якщо окремо подається файл з текстовою частиною і графічною 

частиною,  то файл з текстовою частиною (ТР) буде мати назву 

ONAFT_QW_075_2020_IVANOV P.S_TP 

 

Графічна частина (у разі якщо окремим файлом подаються додатки, 

упаковані в архів) матиме назву: 
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ONAFT_QW_075_2020_IVANOV P.S_GP.zip 

 

Для курсових робіт (CW) відповідно використовуються наступні 

назви: 

Наприклад, курсова робота студента спеціальності 075 «Маркетинг» 

Иванова П.С. з дисципліни «Маркетингові дослідження» ( MD) 

Папка: ONAFT_CW_075_МD_2020_IVANOV P.S.  

Файли:  для текстової частини   ONAFT_CW_075_MD_2020_IVANOV 

P.S_TP 

для графічної частини (запакованої в архів)  

ONAFT_CW_075_МD_2020_IVANOV P.S_GP.zip 

4. Надіслати е-Версію роботи на електронну адресу 

e_archive@ukr.net 

У темі листа автор повинен вказати через дефіс тип Роботи, шифр 

академічної групи (суцільним текстом без дефісів), шифр спеціальності, 

прізвище та ініціали, наприклад,  

ДПБ – ЕМ 481 (075) - Іванов П.С. , 

де ДПБ - абревіатура, яка розшифровується таким чином: Д - 

«дипломний», П - «проект», Б - «бакалавра». 

       У  тілі (тексті) листа вказується контактний номер телефону 

(студента-автора роботи, керівника)  або додаткова електронна адреса 

(наприклад, адреса керівника проектування), за яким депозитор (особа, що 

формує електронний архів) зможе оперативно зв'язатися з автором Роботи, 

якщо потрібне внесення коректив в наданий пакет документів.   

   Приклад тексту листа: 

  Надсилається дипломна робота бакалавра напряму підготовки 

6.030507 Иванова П.С. 

Контактні телефони: автора  - Иванова Петра Степановича 067 456 34 

23 

керівника - Петрової Тетяни Іванівни 067 456 76 84. 

mailto:e_archive@ukr.net
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Резервна електронна адреса:   petrova@gmail.com 

 5. Розписатися у переліку е-Версій (2 екземпляри). 

 Власним підписом автор підтверджує у переліку електронних версій робіт  

ідентичність електронної  версії   друкованій (рукописній версії). Перелік електронних 

версій буде знаходитись у викладацькій кафедри (А – 344), про що буде повідомлено 

керівникам дипломних робіт. 

6. У разі відхилення е-Версії роботи депозитором (якщо пакет 

неповний)* внести правки і надіслати  повторно 

 

*Якщо наданий пакет документів неповний, не відповідає описаним умовам 

оформлення або формат файлів не відповідає необхідним, то це є підставою для 

відхилення пакету документів з оповіщенням автора роботи і його керівника за 

допомогою відповідних каналів комунікації (особисто, написанням електронного листа, 

дзвінком або текстовим повідомленням на номер мобільного телефону). Пакет документів 

після внесення правок повинен бути поданий повторно у повному обсязі. Якщо документи 

більше не мають потреби в правках, пакет розміщується на додавання в е-Архів.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petrova@gmail.com
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Додаток Н 

 

 

Довідка 

Дослідження, проведене у кваліфікаційній роботі Дубчака Володимира 

Юрійовича (СВО магістр, спеціальність 075 маркетинг), що виконана в 

Одеській національній академії харчових технологій за темою 

«________________________________________________________________» 

є актуальним для ________________________________.  

Пропозиції щодо підвищення попиту на телевізори та підтримки 

сталого попиту на велику побутову техніку будуть розглянуті керівництвом 

компанії та рекомендовані до впровадження у маркетингову діяльність 

__________________________ протягом 2020-2023 рр. 

Розробки Дубчака В.Ю. не є предметом грошових розрахунків та 

фінансових операцій 

 

 

Директор (комерційний директор) 

ТЦ «Епіцентр К»                                                                    П.П. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Додаток П 

Зразок оформлення Листа-відгука організації-об’єкта дослідження 

 

ЛИСТ – ВІДГУК  

організації-об’єкта дослідження  

на кваліфікаційну роботу студента групи _____  

Одеської національної академії харчових технологій 

___________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові)  

 

на 

тему______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1. Актуальність теми для організації 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

2. Достовірність наведеної у роботі інформації та правдивість фактичних 

даних 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. Самостійність автора дослідження 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

4. Практичне значення роботи для організації 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

5. Загальний висновок та оцінка магістерської роботи щодо відповідность 

змісту і обсягу магістерської роботи стандартам, практичне значення, 

рекомендація до захисту, оцінка виконаної роботи, рекомендація щодо 

присвоєння автору освітньокваліфікаційного рівня кваліфікації за 

фахом__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________  

Керівник ___________        ________________          _______________ 
(або інша уповноважена особа)                     (підпис)                       (ініціали та прізвище)                                   

м.п. «_____»__________ 20___ р  

 

 


