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1. Загальні вказівки 

1.1. Мета і  завдання  викладання дисципліни 

 

Мета дисципліни: формування  у фахівців з безпеки знань про 
необхідність врахування наукових досліджень при забезпеченні 
безпеки підприємств. Формування практичних навичок організації та 
проведенню прикладних досліджень, підготовки наукових статей з 
питань організації та управління безпекою. 

Завдання: ознайомлення студентів із сучасним станом наукових 
розробок у галузі безпеки підприємств. Їх врахування при організації 
системи безпеки з питань: 

- наукова діяльність; 
- наукова діяльність в галузі економічної безпеки; 
- наукова діяльність магістрів з управління фінансово-

економічною безпекою; 

- організація та підготовка магістерських робіт з управління 
фінансово-економічної безпеки. 

Предмет: наукова діяльність в галузі економічної безпеки. 
Після вивчення дисципліни студенти повинні  
знати: 
- предмет, сутність та класифікацію наук; 
- методологію наукових досліджень, їх планування та 

організацію; 

- методи досліджень у сфері фінансів;  
- правила проведення аналізу науково-технічної інформації та 

патентного пошуку; 
- вимоги до оформлення результатів наукових досліджень; 
- види науково-дослідної роботи студентів. 
вміти: 
- здійснювати наукову діяльність в галузі економічної 

безпеки, виконувати; 
- вибирати напрям науково-дослідної роботи та 

обґрунтовувати актуальність досліджень; 
- визначати зміст і структуру предмета та об’єкта 

дослідження, формулювати мету та завдання; 
- використовувати методику формування проблем наукового 

дослідження у сфері фінансів; 
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- планувати і виконувати теоретичні та прикладні наукові 
дослідження; 

- оформляти магістерські роботи з управління фінансово-
економічною безпекою.  

Вивчення дисципліни „Сучасні наукові дослідження в галузі 
економічної безпеки” базується на знаннях, отриманих з таких 
навчальних дисциплін як „Організація та управління інформаційно-
аналітичним забезпеченням безпеки підприємства”, „Методика 
викладання безпекознавчих дисциплін”, „Інтелектуальна власність”, 

а отримані знання будуть використовуватись у подальшому під час 
вивчення таких дисциплін: „Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки на підприємстві”, „Фінансовий менеджмент”, 

„Інвестиційний менеджмент” та написанні магістерської роботи. 
 

1.2. Рекомендована література 

Базова література 

1. Гордійчук А.С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. 
/ А.С. Гордійчук, О.А. Стахів – Рівне : НУВГП, 2008. – 331 с.  

2. Кір’янов В.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. 
для економічних спец./ В.М. Кір'янов / – Рівне :– НУВГП, 2008. – 

286 с.  
3. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посібн 

/ В.В. Ковальчук / – К. : Слово, 2009. – 240 с.  
 

Допоміжна література 

4. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 
Структура і правила оформлення». 

5. ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Система стандартів з інформації. 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання». 

6. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 

від 13.12.1991 р., № 1977-XII : остання редакція  від 06.09.2014 р. 
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12. 

7. Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : 

навч. посіб. -2-ге вид. / Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко - Донецьк : 
Альфа-прес, 2007. – 144 с.  
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8. Пасмор Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення 
самостійної роботи студентів : монографія / Н. П. Пасмор / – К. : 

Кондор, 2006. – 116 с. 
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» 

від 01.03.1999 р., № 309 : остання редакція  від 21.08.2013 р.  
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-99-п. 

10. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень 
у вищій школі : навч. посіб. / І.С. П’ятницька-Позднякова – К. : 

ЦНЛ, 2003. – 116 с.  
11. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навч. посіб. 

/ В.І. Романчиков – К. : ЦУЛ, 2007. – 254 с.  
12. Ростовський В.С. Основи наукових досліджень і технічної 

творчості : підручник / В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська – Київ : 

ЦУЛ, 2009. – 96 с. 
13. Шейко В.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності : підручник. / В.М. Шейко, 
Н.М. Кушнаренко; [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання-Прес, 
2002. – 295 с. 

14. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 
[Електронний ресурс] / – Режим доступу : 
http://www.mon.gov.ua/ua/activity. 

 

ТЕМИ ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Наука та наукова діяльність  

 

План 

1.1. Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності 
1.2. Класифікація економічних наук. 
1.3. Сутність та суб’єкти наукової діяльності. 

 

1.1. Наука – це система історично сформованих, постійно 
зростаючих і поглиблюваних знань про об’єктивні закони природи, 
суспільства та мислення, заснована на цілеспрямовано зібраних 
фактах і теоріях, яка постійно розвивається й перетворюється в 
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безпосередню продуктивну силу  суспільства у результаті 
спеціальної діяльності людей. 
За більш спрощеним визначенням наука – це система знань 

об’єктивних законів природи, суспільства, мислення, що 
виражається у точних категоріях та має досить складну структуру.  
В основі поняття «система» покладено думку про те, що всі 

предмети, процеси, явища у світі взаємопов’язані та взаємодіють, 
тому наука як система представлена: 

- у формі суспільної свідомості, що відображає сенс людського 
буття, куди входять науки про природу, суспільство та людину; 

- у формі суспільної практики, що включає методологію,теорію, 

інформацію та наукові структури. 
Наука виконує у суспільстві такі функції  
- соціальної пам’яті як «накопичення – збереження - трансляції» 

досвіду попередніх епох; 
- гносеологічну (пізнавальну), що забезпечує суспільству 

необхідні знання для правильного вирішення поставлених проблем; 
- нормативну, що встановлює, організовує та регулює відносини 

між науковими структурами за допомогою системи норм, правил 
етики; 

- комунікативну, що реалізується за допомогою наукової мови як 
зрозумілого та важливого засобу спілкування; 

- аксіологічну (ціннісну), що формує в суспільстві ціннісні 
орієнтації, які спрямовують результати наукових відкриттів на благо 
людства; 

- виховну, що дозволяє підвищити рівень освіченості у 
суспільстві.  
Головною функцією науки є розвиток системи знань, що сприяє 

найбільш раціональній організації виробничих відносин і 
використанню виробничих сил в інтересах усіх членів суспільства.  
Метою науки є опис, пояснення і передбачення процесів та 

явищ, дійсності, що становлять предмет її вивчення на основі 
відкритих нею законів.  
Об’єктом науки є частина об’єктивної реальності, яка вивчається 

наукою. 

Предметом науки є частина, сторона об’єкта або «кут зору», під 
яким вивчається об’єкт; взаємопов’язані форми розвитку матерії 
або особливості їх відображення у свідомості людини. 
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1.2. Економічні науки є теоретичною основою управління 
господарською діяльністю підприємств, регіонів. Відповідно, 
структура економічних наук повинна бути адекватною структурі 
економічних систем і структурі функцій управління ними.  
Департаментом атестації кадрів України за погодженням з 

Міністерством освіти і науки України затверджено таку 
класифікацію наук: 

01. Фізико-математичні науки. 
02. Хімічні науки. 
03. Біологічні науки. 
04. Геологічні науки. 
05. Технічні науки.  
06. Сільськогосподарські 
07. Історичні науки. 
08. Економічні науки. 
09. Філософські науки. 
10. Філологічні науки.  
11. Географічні науки. 
12. Юридичні науки. 
13. Педагогічні науки. 
14. Медичні науки.  
15. Фармацевтичні науки.  
16. Ветеринарні науки.  
17. Мистецтвознавство. 
18. Архітектура. 
19. Психологічні науки. 
20. Військові науки. 
21. Національна безпека. 
22. Соціологічні науки. 
23. Політичні науки. 
24. Фізичні виховання і спорт. 
25. Державне управління. 
За призначенням та роллю у національній економіці України 

економічні науки поділяються на такі групи:  
- 08.00.01. Економічна теорія та історія економічної думки. 
- 08.00.02. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 
- 08.00.03. Економіка та управління національним господарством. 
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- 08.00.04. Економіка та управління підприємствами (за видами еко-
номічної діяльності). 
- 08.00.05. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
- 08.00.06. Економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища. 
- 08.00.07. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
політика. 
- 08.00.08. Гроші, фінанси і кредит. 
- 08.00.09. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності) 
- 08.00.10. Статистика. 
- 08.00.11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 
економіці. 

 

1.3. Згідно статті 1 Закону України «Про наукову та науково-
технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII наукова діяльність – 

інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і 
використання нових знань. Основними її формами є 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 
Фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та 
(або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання  
нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, 
людини, їх взаємозв'язку. Прикладні наукові дослідження – 

наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що 
можуть бути використані для  практичних цілей. 

Науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча 
діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань  у 
всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є 
науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-
конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові 
роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-
технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням 

наукових і науково-технічних  знань до стадії практичного їх 
використання. 

Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, 
наукові працівники,  науково-педагогічні працівники, також наукові  
установи,  наукові  організації, вищі навчальні заклади III-IV рівнів 
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акредитації,  громадські організації у науковій та науково-технічній 
діяльності.  

Вчений – фізична особа  (громадянин  України, іноземець), яка 
має повну вищу освіту та проводить  фундаментальні та (або) 
прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-
технічні результати. Вчений є основним суб’єктом наукової 
діяльності.  
Вчений має право: 

- обирати форми, напрями і засоби наукової і науково-технічної 
діяльності відповідно до своїх інтересів,  творчих можливостей  та 
загальнолюдських цінностей;  
- об’єднуватися з іншими вченими в постійні або тимчасові наукові 
колективи для проведення спільної наукової і науково-технічної 
діяльності;   
- брати участь у конкурсах  на виконання наукових досліджень, які 
фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету  України  та 
інших джерел відповідно до законодавства України;   
- здобувати визнання авторства на наукові і науково-технічні  
результати своєї діяльності;  
- публікувати результати своїх досліджень або оприлюднювати  їх 
іншим способом, у порядку, встановленому законодавством 

України;   
- брати участь у конкурсах на заміщення вакантних посад  наукових 
і науково-педагогічних працівників;  
- отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;   

- здобувати державне і громадське  визнання  через  присудження  
наукових ступенів,  вчених звань, премій, почесних звань за внесок 
у розвиток науки, технологій, впровадження наукових, науково-
технічних  результатів  у  виробництво  та  за  підготовку  наукових 
кадрів.  

Науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи 
та відповідно до трудового договору (контракту) професійно 
займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною 

або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну 
кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або 
вченого звання, підтверджену результатами атестації. 
Науковий працівник має право:  
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- об’єднуватись в професійні спілки, бути членом і брати участь в 
діяльності громадських об’єднань і політичних партій;  
- на мотивовану відмову брати участь в науковій (науково-
технічній)  діяльності,  результати якої можуть мати негативні 
наслідки для людини, суспільства або довкілля; 
- на матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок 
коштів Державного бюджету України та інших джерел 
фінансування відповідно до законодавства України;  
- на іменні та інші стипендії, а також премії, що встановлюються 
державою, юридичними та фізичними особами;  
- на об'єктивну оцінку своєї діяльності та отримання матеріальної 
винагороди відповідно до кваліфікації, наукових результатів,  якості 
та складності  виконуваної  роботи, а також одержання доходу чи 
іншої винагороди від реалізації наукового або науково-прикладного 
результату своєї діяльності;  
- займатися викладацькою діяльністю, надавати  консультативну 
допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства 
України;  
- займатися підприємницькою діяльніст відповідно до 
законодавства України.  
Рекомендована література: [1; 2; 3; 7; 10; 13].  

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке наука? 

2. Назвіть основні функції науки? 

3. На які групи поділяються економічні науки? 

4. Що таке наукова діяльність? 

5. Що таке науково-технічна діяльність? 

6. Охарактеризуйте суб’єктів наукової діяльності? 

 

Тема 2. Підготовка наукових кадрів України  

 

План 

2.1. Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в 
аспірантурі та докторантурі.  

2.2. Повноваження Департаменту атестації кадрів Міністерства 
освіти і науки України.  
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2.1. Аспірантура та докторантура – основні форми підготовки 
науково-педагогічних та наукових кадрів. 
Вступники до аспірантури або докторантури подають на  ім’я 

керівника  вищого  навчального  закладу,  наукової  установи  такі 
документи:  

1) заяву; 
2) особовий листок з обліку кадрів;  
3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти,  

які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають  
наукові доповіді (реферати) з  браної  ними наукової спеціальності;  

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою N 286-у;  
5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, 
які здобули відповідну освіту за кордоном - копію 

нострифікованого диплома); 
6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за 

наявності складених кандидатських іспитів). 
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником 

особисто.  
При вступі до докторантури, крім того, подаються:  
1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового  ступеня 

доктора наук (далі - докторська дисертація);  
2) копія  диплома про присудження наукового ступеня кандидата 

наук (у разі здобуття  відповідної  освіти  за  кордоном  -  копія 
нострифікованого диплома). 
Диплом про присудження наукового ступеня кандидата  наук 

подається вступником особисто.  
Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта або 

докторанта  після  обговорення  кафедрою, відділом,  лабораторією 

затверджуються вченою радою вищого навчального закладу, 
наукової установи не пізніше тримісячного терміну після 
зарахування його до аспірантури або докторантури.  
Термін навчання в аспірантурі і перебування в докторантурі 

включається до науково-педагогічного стажу.  
Аспірант або докторант може бути відрахованим з аспірантури 

або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього 
розпорядку вищого навчального закладу, наукової установи, за 
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вчинення протиправних дій, а також за невиконання 
індивідуального  плану  роботи  без поважних причин. 
Аспірант або докторант,  який успішно захистив дисертацію до  

закінчення терміну навчання в аспірантурі або перебування в 
докторантурі, вважається таким, що повністю виконав 
індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури або 
докторантури з дня захисту дисертації. 

 

2.2. Основними завданням департаменту атестації кадрів є 
участь у: 

- формуванні  та  забезпеченні  функціонування  системи 
атестації наукових кадрів;  

- формуванні мережі спеціалізованих вчених рад та аналіз їх 
діяльності; 

- формуванні мережі експертних рад з проведення експертизи 
дисертаційних робіт та організація проведення експертизи 
дисертацій з метою встановлення їх відповідності державним 

вимогам на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. 
Департамент атестації кадрів відповідно до покладених на нього 

завдань: 
- бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення 

законодавства з питань атестації наукових кадрів та внесення їх на 
розгляд в установленому порядку; 

- розробляє та подає на затвердження в установленому порядку 
вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувачів наукових ступенів 
доктора наук і кандидата наук та вченого звання старшого 
наукового співробітника; 

- розробляє проекти нормативно-правових актів з питань 
атестації наукових кадрів і подає їх на погодження та затвердження 
в установленому порядку; 

- приймає дисертації та атестаційні справи здобувачів наукових 
ступенів доктора, кандидата наук і вченого звання старшого 
наукового співробітника; 

- організовує проведення експертизи дисертації, у тому числі 
тих, що містять державну таємницю, з метою встановлення їх 
відповідності державним вимогам на здобуття наукових ступенів 
доктора, кандидата наук та підготовку атестаційних висновків; 
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- надсилає до спеціалізованих вчених рад дисертації на здобуття 
наукових ступенів  кандидата наук і доктора наук, атестаційні  
справи  для додаткового розгляду та/або для переатестації та ін. 
Рекомендована література: [1; 9; 11, 13, 14].  

 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте навчання в аспірантурі? 

2. Охарактеризуйте навчання в докторантурі? 

3. Які відмінності між аспірантурою та докторантурою? 

4. Охарактеризуйте основні завдання департаменту атестації 
кадрів МОН України? 

 

Тема 3. Вимоги до наукових досліджень з питань безпеки 

 

План 

3.1. Характеристика та етапи проведення наукового дослідження. 
3.2. Формулювання теми наукового дослідження. 
3.3. Визначення мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження. 
3.4. Упровадження та ефективність наукових досліджень. 
 

3.1. Формою здійснення та розвитку науки є наукові 
дослідження, тобто вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них 
різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою 

одержати переконливо доведені і корисні для науки і практики 
рішення з максимальним ефектом. 

Метою наукового дослідження є всебічне, об'єктивне і ґрунтовне 
вивчення явищ, процесів, характеристик, зв'язків на підставі 
розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також 

отримання корисних для діяльності людини результатів, 
упровадження у виробництво для підвищення його ефективності.  

Етапи наукового дослідження: 

1. Вибір теми (проблеми) науково-дослідної роботи. 
2. Підбір літературних джерел, офіційних документів, 

матеріалів відповідно до обраної теми. 
3. Уточнення теми. Складання змісту або плану роботи, 

визначення її актуальності, новизни, мети та завдання роботи. 
4. Формування гіпотези, наукового передбачення, припущення, 

роз’яснення причини, які зумовили даний наслідок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

5. Визначення завдань. 
6. Визначення методології дослідження. 
7. Робота з систематизацією накопичуваного матеріалу, 

проведення аналізу наукових праць, практичного досвіду, 
узагальнення. 

8. Аналіз результатів дослідження.  
9. Літературне оформлення результатів дослідження. Готуються 

узагальнення, висновки. 
 

3.2. Вибір теми наукового дослідження є одним з відпові-
дальних етапів. Тема, яка обирається для дослідження, повинна 
бути пов’язана з основними напрямками розвитку галузі та 
науковими дослідженнями, які проводяться у вузі. 

Тема – це наукове завдання, що охоплює певну частину 
наукового дослідження. Вона базується на численних 
дослідницьких питаннях. Під науковими питаннями розуміють 
більш дрібні наукові завдання, що входять до колективної теми 
наукового дослідження. Результати вирішення завдань мають не 
лише теоретичне, але й практичне значення. Сукупність кількох тем 

становлять проблему.  
Під проблемою розуміють складне наукове завдання, яке 

охоплює значну галузь дослідження і має перспективне значення. 
Розв'язання проблеми ставить загальне завдання – зробити 
відкриття; відкрити новий напрям у дослідженнях; розробити новий 
підхід до розв'язання проблеми. Комплексна проблема включає 
кілька проблем. 

Постановка (вибір) теми є складним, відповідальним 

завданням і включає кілька етапів. 

Перший етап – формулювання проблеми. На основі аналізу 
суперечностей досліджуваного напряму формулюють основне 
питання (проблему) і в загальних рисах – очікуваний результат. 
Другий етап містить розробку структури проблеми. Виділяють 

теми, підтеми, питання. З кожної теми окреслюють орієнтовні межі 
дослідження. 
На третьому етапі визначають актуальність проблеми на даному 

етапі розвитку науки. Для цього до кожної теми висувають кілька 
заперечень і на основі аналізу методом дослідницького наближення 
виключають заперечення на користь реальності даної теми. Після 
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цього остаточно формують структуру проблеми й позначають умов-
ним кодом теми, підтеми, питання. 
Після обґрунтування проблеми і визначення її структури 

науковець (чи колектив) самостійно обирає тему дослідження. До 
обраної теми висувається низка вимог. 
По-перше, тема має бути актуальною, тобто важливою, такою, 

що вимагає вирішення в теперішній час. 
По-друге, тема повинна вирішувати нове наукове завдання. Це 

означає, що тема в такій постановці ніколи не розроблялась і не 
розробляється зараз, тобто не дублюється. Усе те, що вже відомо, не 
може бути предметом наукового дослідження. 
По-третє, тема має бути значущою. Для наукових досліджень 

така вимога є тим елементом, який визначає престиж вітчизняної 
науки і становить фундамент для прикладних досліджень. 
По-четверте, тема повинна відповідати профілю наукового 

колективу. Кожен науковий колектив має свій профіль, 
кваліфікацію, компетентність. 

 

3.3. За результатами опрацювання інформації роблять 
методологічні висновки, в яких підводять підсумок критичного 
аналізу. У висновках має бути висвітлено такі питання: актуальність 
і новизна теми; останні досягнення в галузі теоретичних і 
прикладних досліджень з теми; наукова доцільність виконання 
нового дослідження. 
На основі зазначених висновків формулюють у загальному 

вигляді мету й конкретні завдання наукового дослідження, а також 

визначають об'єкт і предмет дослідження.  
Мета дослідження – це поставлена кінцева ціль, кінцевий 

результат, на який спрямоване все дослідження. Тільки вдумливий, 
самостійний аналіз прочитаного дозволить переконатися у своїх 
судженнях, закріпити думку, поняття, уявлення. Формулювання 
мети зазвичай починається словами: «розробити методику (модель, 
критерії, вимоги, основи, тощо)», «обґрунтувати...», «виявити...», 

розкрити особливості... », виявити можливості використання...» 

тощо. 
Об’єктом дослідження прийнято називати те, на що 

спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Це процес або 
явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для 
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дослідження. Об’єктом наукового дослідження виступає 
навколишній матеріальний світ та форми його відображення у 
людській свідомості людей, які існують незалежно від нашої 
свідомості, відбираються відповідно до мети дослідження. 

Предмет дослідження – це теоретичне відтворення тих 
суттєвих зв'язків і відношень, які підлягають безпосередньому 
вивченню Предметом є властивості, характерні для наукового 
пізнання, визначення певного «ракурсу» дослідження як 
припущення про найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми 
характеристики об'єкта.  
Щодо завдань дослідження, то, як правило, їхня кількість може 

коливатись у межах від трьох до восьми. При цьому важлива роль 
належить науковому керівникові. Він обмежує і спрямовує пошук, 
допомагає розібратися у великому потоці первинної та вторинної 
інформації, відкинути другорядні джерела. 

 

3.4. Кінцевою формою реалізації результатів науково-дослідної 
роботи є створення наукової продукції (теоретичні та науково-
методологічні положення, методики, рекомендації).  

Впровадження результатів дослідження в практику – це 
початок застосування або передача результатів дослідження для 
практичного використання. 
Зазвичай, здача замовнику закінчених робіт оформляється актом 

здачі приймання закінченої науково-дослідної роботи за темою, 

який складає комісія за участю замовника та виконавця. 
Впровадження закінчених досліджень включає дослідне 
випробування розроблених методик, рекомендацій, інструкцій, які 
мають прикладний характер. Результати дослідних випробувань 
наукових розробок оформляються відповідним протоколом. Якщо в 
ході дослідного випробування виявлено недоробки, то виконавець 
вживає необхідних заходів для їх усунення. Отже, наукове 
дослідження вважається завершеним, якщо його результати здані 
замовнику, відповідають технічному завданню на його виконання, 
оформлені актом на приймання роботи спеціальної комісії. 
Якщо дослідження носять методологічний характер, то їх 

практична значущість може полягати в публікації основних 
результатів дослідження на сторінках монографії, підручників, 
наукових статей, у наявності авторських свідоцтв, актів про 
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впровадження; в апробації результатів дослідження на науково-
практичних конференціях; у використанні наукових розробок в 
навчальному процесі закладів освіти; у розробці державних і 
регіональних програм розвитку тієї чи іншої галузі; використанні 
результатів дослідження для підготовки нових нормативних 
методичних документів тощо. 

Ефект дослідження – сукупність добутих наукових, 
економічних і соціальних результатів. Результат зіставлення ефекту 
із витратами на його досягнення характеризує ефективність 
наукового дослідження. 
Таким чином, ефективність наукових досліджень 

визначається на основі співвідношення економічного ефекту і 
витрат на науково-дослідні роботи: 

..

..

..

äí

äí
äí

Ñ

Å
Å

∆
= , (1.1) 

де ..äíÅ  – ефективність науково-дослідних робіт; 

..äíÅ∆  – приріст економічного ефекту від наукових досліджень; 

..äíÑ  – витрати на проведення науково-дослідних робіт. 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 11]. 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке наукове дослідження? 

2. Які головні етапи наукового дослідження? 

3. З яких етапів складається постановка (вибір) теми наукового 
дослідження? 

4. Яким вимогам повинна відповідати тема наукового 
дослідження? 

5. Яким чином формулюється мета наукового дослідження? 

6. Як співвідносяться предмет і об’єкт дослідження? 

7. Яким чином формулюються завдання наукового дослідження? 

8. Які види ефекту від наукових досліджень ви знаєте? 

9. Яким чином розраховується ефективність наукових 
досліджень? 
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Тема 4. Порядок оформлення наукових досліджень  

 
План 

4.1. Загальні вимоги до науково-дослідної роботи. 
4.2. Види наукових публікацій.  
4.3. Вимоги до підготовки наукових статей з питань безпеки. 
4.3. Мова і стиль наукової роботи. 

 

4.1. Виконана науково-дослідна робота подається у формі звіту. 
Це документ, що містить вичерпні систематизовані відомості про 
виконану роботу. При його складанні слід дотримуватись таких 
вимог, як чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу, 
переконливість аргументації, чіткість формулювань, що виключає 
можливість неоднозначного тлумачення, конкретність викладу 
результатів роботи; обґрунтованість рекомендацій і пропозицій. 
При підготовці результатів науково-дослідної роботи можна 

користуватися наступними методичними прийомами викладу 
наукового матеріалу: послідовним, цілісним і вибірковим. 

Послідовність підготовки результатів науково-дослідної 
роботи наступна:  

Формулювання задуму здійснюється на першому етапі роботи. 
Слід чітко визначити: мету даної роботи; коло читачів, на яке вона 
розрахована; матеріали, які в ній надаватимуться; передбачувана 
повнота й деталізація викладу; теоретичне чи практичне 
спрямування; ілюстративні матеріали, необхідні для розкриття її 
змісту. Визначається назва праці, яку потім можна корегувати. 
На етапі формулювання задуму бажано скласти попередній план 

роботи, інколи на вимогу видавництва – план-проспект. План-
проспект відбиває задум праці й відтворює структуру майбутньої 
публікації. 

Відбір і підготовка матеріалів передбачають ретельний вибір 
вихідного матеріалу: скорочення до бажаного обсягу, доповнення 
необхідною інформацією, об'єднання розрізнених даних, уточнення 
таблиць, схем, графіків. Підготовка матеріалів може здійснюватися 
в будь-якій послідовності, окремими частинами, без попередньої 
детальної обробки. Головне – підготувати матеріали в повному 
обсязі для подальших етапів роботи над рукописом. 
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Групування матеріалу передбачає вибір варіанта його 
послідовного розміщення згідно з планом роботи. Паралельно з 
групуванням матеріалу визначається рубрикація праці, тобто поділ 
її на логічно підпорядковані елементи – частини, розділи, 
підрозділи, пункти. Правильність формулювань і відповідність назв 
рубрик можна перевірити на комп'ютері. За інших умов це можна 
зробити через написання заголовків на окремих смугах паперу. 
Спочатку вони розкладаються в певній послідовності, а потім 

приклеюються до відповідних матеріалів. Результатом цього етапу є 
логічне поєднання складових рукопису, створення його чорнового 
макету, який потребує подальшої обробки. 

Обробка рукопису складається з уточнення його змісту, 
оформлення й літературної правки. Цей етап ще називають 
роботою над чистовим рукописом. 
Шліфування тексту рукопису починається з уточнення його зміс-

ту й структури. Перевіряється й критично оцінюється кожен висно-
вок, кожне речення, кожне окреме слово, а крім того, відповідність 
назви роботи й назв розділів і підрозділів їхньому змісту, логічність 
і послідовність викладу матеріалу. Доцільно ще раз проаналізувати 
аргументованість основних положень, наукову новизну, теоретичну 
й практичну значущість роботи, її висновки і рекомендації. Слід 
мати на увазі, що однаково недоречними є надмірний лаконізм і 
надлишкова деталізація у викладі матеріалу. Допомагають 
сприйняттю змісту роботи таблиці, схеми, графіки тощо. 
Наступний етап роботи над рукописом – перевірка 

правильності його оформлення. Це стосується рубрикації 
посилань на літературні джерела, цитування, написання чисел, 
знаків, фізичних і математичних величин, формул, побудови 
таблиць, підготовки ілюстративного матеріалу, створення 
бібліографічного опису, бібліографічних покажчиків тощо. Для 
оформлення друкованих видань існують спеціальні правила, тому 
слід керуватися державними стандартами, довідниками, 
підручниками, вимогами видавництв і редакцій. 
Заключний етап – це літературна правка. Її складність 

залежить від мовностильової культури автора, від того, як 
здійснювалася попередня підготовка рукопису. Водночас з 
літературною правкою автор вирішує, як розмістити текст і які 
виділення потрібно в ньому зробити. 
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4.2. Основні результати і положення дослідження мають бути 
опубліковані для ознайомлення з ними наукової громадськості.  

Публікація – доведення до загального відома за допомогою 

преси, радіомовлення або телебачення; вміщення в різних виданнях 
(газетах, журналах, книгах) роботи (робіт). 
Публікації виконують кілька функцій:  
- оприлюднюють результати наукової роботи; 
- сприяють встановленню пріоритету автора (дата підписання 

публікації до друку – це дата пріоритету науковця); 
- свідчать про особистий внесок дослідника в розробку наукової 

проблеми (особливе значення мають індивідуальні публікації, 
роботи у співавторстві потребують додаткових роз’яснень); 

- підтверджують факт апробації та впровадження результатів і 
висновків наукового дослідження; 

- забезпечують первинною науковою інформацією суспільство, 
сповіщають наукове співтовариство про появу нового наукового 
знання; 

- передають індивідуальний результат у загальне надбання та ін. 
Науковим вважається видання результатів теоретичних і (або) 

експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями 
до публікації історичних документів та літературних текстів. Серед 
наукових видань розрізняють дві групи:  

1) науково-дослідні; 
2) джерелознавчі. 
До першої групи наукових видань належать: монографія 

(науково-книжкове видання повного дослідження однієї проблеми 
або теми, що належить одному чи кільком авторам), автореферат 
дисертації (наукове видання у вигляді брошури авторського 
реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття 
наукового ступеня), препринт (наукове видання з матеріалами 
попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, 
в якому вони мають бути вміщенні), тези доповідей, а також 

матеріали наукової конференції (неперіодичний збірник підсумків 
конференції, доповідей, рекомендацій та рішень), збірник наукових 
праць (збірник матеріалів досліджень, виконаних у наукових 
установах, навчальних закладах та наукових товариствах). 
До другої групи наукових видань належать видання, які містять 

пам’ятки культури та історичні документи, що пройшли 
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текстологічне опрацювання, мають коментарі, вступні статті, 
покажчики та інші елементи науково-довідкового апарату видання. 

 

4.3. Статті наукового характеру друкуються переважно в 
наукових збірниках або журналах. Науковий журнал – журнал, що 
містить статті та матеріали досліджень теоретичного або 
прикладного характеру, призначений переважно фахівцям певної 
галузі науки.  

Наукові статті повинні відповідати наступним вимогам: 

1. Статті мають публікуватись у провідних наукових фахових 
журналах та інших періодичних наукових фахових виданнях. Їх 
перелік затверджує ДАК України при дотриманні таких вимог: 

- наявність у складі редакційної колегії не менше п’яти докторів 
наук з відповідної галузі науки, серед яких обов’язково мають бути 
штатні працівники наукової установи, організації чи вищого 
навчального закладу, що видає журнал; 

- журнали підписуються до друку виключно за рекомендацією 

вченої ради наукової установи (організації чи вищого навчального 
закладу), що його видає, про що зазначається у вихідних даних; 

- наклад не менше 100 примірників; 
- повне дотримання вимог до редакційного оформлення 

періодичного видання згідно з державними стандартами України; 
- наявність журналу у фондах бібліотек України, перелік яких 

затверджено ДАК України; 
2. Публікація не більше однієї статті здобувача за темою 

дисертації в одному випуску (номері) журналу. 
3. Не зараховуються праці, в яких не має повного опису 

наукових результатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких 
повторюються результати, опубліковані раніше в інших наукових 
працях, що входять до списку основних. 

 

4.4. Мова і стиль наукової роботи як частина писемної наукової 
мови складалися під впливом так званого академічного етикету, 
сутністю якого є інтерпретація власної та запозичених точок зору з 
метою обґрунтування наукової істини.  
Для наукового тексту характерними є смислова завершеність, 

цілісність і складність викладу. Найважливішим засобом 

вираження логічних зв’язків тут є спеціальні функціонально-
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синтаксичні засоби, що вказують на послідовність розвитку думки 
(спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже і таке інше), 
заперечення (проте, тимчасом, але, тоді як, однак, аж ніяк), 
причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки 
цьому, відповідно до цього, внаслідок цього, крім того, до того ж), 

перехід від однієї думки до другої (перш ніж: перейти до., 
звернімося до., розглянемо, зупинимось на., розглянувши., 
перейдемо до., треба зупинитися на., варто розглянути.), результат, 
висновок (отже, значить, як висновок, на закінчення зазначимо, все 
сказане дає змогу зробити висновок, підсумовуючи, слід сказати.).  
Завдяки спеціальним термінам стає можливим у стислій та 

економній формі давати розгорнуті визначення і характеристики 
наукових фактів, понять, процесів, явищ. Треба добре пам’ятати, що 
науковий термін – це не просто слово, а втілення сутності даного 
явища. Отже, добирати наукові терміни і визначення необхідно 
дуже уважно. Не можна довільно змішувати в одному тексті різну 
термінологію, пам'ятаючи, що кожна галузь науки має свою, 

властиву тільки їй термінологічну систему.  
Лексика наукових текстів також досить специфічна. Вона 

покликана, з одного боку, визначати логічні зв'язки між частинами 
висловлювань (наприклад, «навести результати», «як показав 
аналіз», «на підставі отриманих даних», «підсумовуючи сказане», 

«звідси випливає, що» і таке інше), а з другого боку, позначати 
певні поняття, будучи, по суті, термінами (наприклад, «навколишнє 
середовище», «вікові особливості» і таке інше). 
Рекомендована література: [1; 2; 3; 10; 13]. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте методичні прийоми викладу наукового 
матеріалу? 

2. Яка послідовність підготовки результатів науково-дослідної 
роботи? 

3. Охарактеризуйте види наукових публікацій. 
4. Назвіть вимоги до підготовки наукових статей? 

5.Які характерні особливості наукового стилю можна виділити? 

6. Яку лексику використовують при підготовці звітів з науково-
дослідної роботи? 
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Тема 5. Наукова діяльність магістрів з управління 

фінансово-економічною безпекою 

 

План 

5.1. Реферат як найпростіший вид навчально-дослідницької роботи 
магістрів. 
5.2. Послідовність виконання курсової роботи. 
5.3. Сутність, структура та вимоги до організації самостійної роботи 
магістрів. 

 
5.1. Реферат (доповідати, повідомляти) – доповідь на певну 

тему, що передбачає огляд відповідних літературних та інших 
джерел, виклад змісту наукової роботи, книжки, статті тощо. 
Реферат викладають своїми словами, використовуючи при цьому 
особливо значущі визначення, цитати, а також висловлювання, з 
якими референт не згоден. Цитування зумовлює посилання на 
джерело із зазначенням сторінок. Аналогічними  є вимоги і до 
виявлених думок авторів наукових робіт, якщо вони містять 
важливі положення, висновки.  
План реферату дослідник складає особисто. Композиція 

реферату повинна охоплювати такі обов’язкові компоненти: 
1. Вступ. 
2. Головна частина. 
3. Висновки. 
Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого 

порядку: 
1. Вибір або формування теми. З’ясування форми реферату, яка 

відповідає його меті. 
2. Обмірковування теми, складання попереднього плану 

реферату. 
3. Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі 

роботи. Вибір джерел, що розкривають тему. 
4. Формування мети реферату, коригування його первинного 

плану. 
5. Виклад матеріалу відповідно до складеного плану.  
Кожний реферат має бути індивідуальною роботою, в ньому 

простежуватимуться особливості мислення, творча менера автора. 
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Водночас він повинен відповідати таким вимогам до його 
оформлення: 

- використання паперу типового формату (А4); 

- скріплення і пронумерування сторінок; 
- правильне оформлення титульної сторінки; 
- подання списку літератури; 
- недопустимість жодних надмірностей в оформленні, які не 

стосуються змісту реферату. 
 

5.2. Курсова робота є одним із видів наукової роботи, 
самостійним навчально-науковим дослідженням студента, 
виконується на кожному курсі з певної дисципліни або з двох-трьох 
дисциплін одного спрямування. Виконання курсової роботи має за 
мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, 
розвинути у них навички творчої самостійної роботи, оволодіння і 
спеціальними методами сучасних наукових досліджень, 
поглибленим вивченням будь-якого питання, теми навчальної 
дисципліни. Згідно з Положенням про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота 
виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення 
знань, одержаних студентами за час навчання та застосування до 
комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика 
курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і 
тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. 
Керівництво здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими 
викладачами профілюючих кафедр. Термін виконання курсових 
робіт визначається робочим навчальним планом.  

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька 

етапів, а саме:  
- вибір теми курсової роботи;  
- підготовка до написання курсової роботи;  
- складання плану роботи;  
- формування тексту курсової роботи;  
- оформлення роботи;  
- захист курсової роботи.  
У процесі підготовки до написання курсової роботи 

підбираються й вивчаються літературні джерела, складається 
бібліографія. Дієву допомогу студенту в цьому надає науковий 
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керівник, а також працівники бібліотек. Самостійний пошук 
літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних 
каталогів (систематичного, алфавітного), реферативних журналів, 
бібліографічних довідників. Особливу увагу слід звернути на 
періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти останні 
результати досліджень спеціалістів. Важливо підібрати джерела 
сучасної зарубіжної літератури. Методика вивчення літератури, як 
основа наукового дослідження в курсовій роботі, залежить від 
характеру й індивідуальних особливостей студента - 

загальноосвітнього рівня й спеціальної підготовки, ерудиції та 
особливостей пам’яті, звичок і працездатності. Разом з цим є 
доцільним дотримання загальних правил опрацювання літератури. 
Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою 

(підручниками, теоретичними статтями), а потім - прикладною 

(законодавчими актами, інструктивними матеріалами, статтями про 
конкретні дослідження чи досвід господарювання тощо). Вивчення 
складних джерел (монографій) слід починати лише після 
опрацювання простіших (підручників). Вивчення книг передує 
вивченню статей давніших видань - найновіших джерел.  
Відібрана література підлягає уважній обробці. Попереднє 

ознайомлення включає побіжний огляд змісту, читання передмови, 
анотації. Розділи, що мають особливе значення для курсової роботи, 
старанно обробляють, звертаючи особливу увагу на ідеї й 
пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми, 
дискусійні питання, наявність різних точок зору й протиріч.  
У процесі опрацювання літератури на окремих аркушах або 

картках роблять конспективні записи, виписки з тексту, цитати, 
цифровий матеріал. При цьому слід обов’язково робити повні 
бібліографічні записи джерел: автора, назва книги (статті), 
видавництва (назви журналу), року видання, обсягу книги (номеру 
журналу), номеру сторінки з тим, щоб використати ці записи для 
підготовки списку використаної літератури й зробити необхідні 
посилання на джерела в тексті курсової роботи. 
Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є основою 

для складання плану курсової роботи. План включає: вступ; 3-4 

взаємопов’язані і логічно побудовані питання, що дозволяють 
розкрити тему; висновки. Самостійно складений студентом план 
обговорюються з науковим керівником, у разі необхідності 
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коригується й після цього затверджується. Формування тексту 
курсової роботи відбувається шляхом систематизації й обробки 
зібраних матеріалів з кожної позиції плану. До тексту вносяться 
тільки старанно підібрані й цілеспрямовано проаналізовані 
матеріали. На цьому ж етапі виконуються обчислення, 
обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, 
підбирається ілюстративний матеріал (графіки, рисунки, таблиці).  
У процесі роботи визначається необхідність доповнення 

додатковими матеріалами. Одержаний чорновий варіант курсової 
роботи доповнюється, уточнюються деякі положення, остаточно 
формулюються й пропозиції. Текст курсової роботи повинен бути 
відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження.  
На високу оцінку заслуговують курсові роботи, які 

характеризуються науковою достовірністю, насиченістю, 

конкретним змістом, багатим фактичним матеріалом, 

аргументованими висновками, бездоганними орфографією, 

пунктуацією та стилістикою, чіткістю композиції і правильним 

оформленням. 

 

5.3. Самостійна робота – це навчальна діяльність студента, 
спрямована на вивчення та оволодіння матеріалом навчальної 
дисципліни безпосередньої участі викладачів. Самостійна робота 
студента з виконання навчального завдання охоплює три етапи: 

1. Підготовка студента до виконання завдання: теоретичне, 
психологічне, організаційно-методичне та матеріально-технічне 
забезпечення самостійної роботи. 

2. Безпосереднє виконання навчального завдання.  
3. Аналіз виконання навчального завдання. 
Самостійна робота студента сприяє формуванню у студентів 

інтелектуальних якостей, необхідних майбутньому фахівцю, вона 
виховує у студентів стійкі навички постійного поповнення своїх 
знань, самоосвіти, сприяє розвитку працелюбності, організованості 
та ініціативи, випробовує його сили, перевіряє волю, 

дисциплінованість тощо. 
Організація і методика самостійної роботи студентів мають бути 

підпорядковані певним вимогам: 

1. Розвиток мотиваційної установки у студентів. 
2. Систематичність і безперервність. 
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3. Послідовність у роботі. 
4. Правильне планування самостійної роботи, раціональне 

використання часу. 
5. Використання відповідних методів, способів і прийомів 

роботи. 
Ефективність цієї роботи буде забезпечуватися за умови: 
- вміння відрізняти головне від другорядного в самостійній 

роботі; 
- зосередженість на вивчення навчального матеріалу всієї уваги, 

фізичних і моральних сил, думок і прагнень; 
- цілеспрямованість і раціональність виконання завдань 

самостійної роботи. 
Рекомендована література: [1; 2; 3; 10; 11; 12]. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте сутність реферату, як навчально-
дослідницьку роботу магістрів. 

2. Охарактеризуйте сутність курсової роботи, як навчально-
дослідницьку роботу магістрів. 

3. Назвіть вимоги до курсової роботи магістрів. 
4. Охарактеризуйте етапи самостійної роботи магістрів з 

виконання навчального завдання. 
 

Тема 6. Організація та підготовка магістерських робіт  

 
План 

6.1. Загальний порядок виконання магістерської роботи. 
6.2. Подання магістерської роботи науковому керівнику та 

рецензентам. 

6.3. Захист та оцінювання магістерської роботи. 
 

6.1. Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який 
на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені 
спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний 
досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення 
проблемних професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен 
мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти 
методологією наукової творчості, сучасними інформаційними 
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технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і 
використання наукової інформації, бути спроможним до творчої 
науково-дослідницької та науково-педагогічної діяльності. 

Магістр з управління фінансово-економічною безпекою – це 
фахівець вищої ланки управління, який вміє: 
- розробляти стратегію безпеки підприємства та його підрозділів, 
створювати програму розвитку підприємства; 

- формувати колективи та забезпечувати їхнє ефективне 
функціонування, використовуючи неформальні методи управління, 
попереджувати конфліктні ситуації; 

- створювати та контролювати діяльність операційної системи 
управління виробництвом, маркетингом, забезпечувати безпеку в 
цих системах; 

- розробляти плани та програми забезпечення безпеки в різних 
видах діяльності та здійснювати оперативне прикриття в даних 
системах; 

- разом з іншими фахівцями готувати необхідні розрахунки, аналізи 
та економічні обґрунтування розроблених проектів, ідей та планів 
діяльності компанії та її безпеки. 

Підготовка магістра завершується захистом магістерської роботи 
на засіданні Державної екзаменаційної комісії.  

Магістерська робота - самостійна випускна науково-
дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто 
готується з метою публічного захисту і отримання академічного 
ступеня магістра. Основне завданя її автора - продемонструвати 
рівень своєї наукової кваіфікації, уміння самостійно вести науковий 
пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. 
Структура магістерськоїроботи аналогічна дипломній і включає: 

- титульний аркуш; 

- зміст; 
- вступ; 
- розділи і підрозділи основної частини; 
-  висновки; 
- список використаних джерел; 
- додатки. 
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6.2. Керівництво магістерськими роботами доручають 
кваліфікованим викладачам (професорам, доцентам) вищих 
навчальних закладів. 
Обов’язки наукового керівника: 
- надавати допомогу у виборі теми, розробці змісту магістерської 
роботи; доборі літератури, методології та методів дослідження та 
ін.; 

- аналізувати зміст роботи, висновки і результати дослідження; 
- визначати поетапні терміни виконання роботи; 
- контролювати виконання магістерської роботи; 
- доповідати на засіданні кафедри про виконання та завершення 
роботи; 

- дати відгук на роботу. 
Не пізніше ніж за місяць до захисту роботи вона подається 
науковому керівникові з метою підготовки ним відгуку на 
дослідження, а також направляється на рецензування. Рецензія 
може бути надана професорсько-викладацьким складом або 
науковцями певного фаху, які працюють у галузі проблематики, що 
розробляється магістром. 

Рецензія подається в письмовій формі. 
На виконану магістерську роботу науковий керівник і рецензенти 
складають відгук за такою схемою: 

- актуальність дослідження; 
- ефективність використаної методології наукового пошуку; 
- рівень використання набутих у процесі навчання в магістратурі 
теоретичних знань; 

- перспективність запропонованих рекомендацій і висновків; 
- недоліки роботи. 
Рецензент, як і науковий керівник, оцінює магістерську роботу. 

 

6.3. Захист магістерської роботи відбувається на відкритому 
засіданні Державної екзаменаційної комісії (далі – ДЕК). 

Державній комісії перед захистом подаються такі документи: 
- зведена відомість про виконання студентами навчального 

плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, 
курсових робіт, практик, державних екзаменів; 

- письмовий  відгук наукового керівника про магістерську 
роботу; 
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- письмова рецензія на магістерську роботу. 
Державній комісії можуть бути поданні також інші матеріали, 

що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи: 
друковані статті за темою роботи, документи, які підтверджують 
практичне застосування роботи. 
Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні 

Державної екзаменаційної комісії за участю не менш ніж половини 
її складу при обов'язковій присутності голови комісії. Графік 
роботи комісії затверджується наказом ректора Університету. Для 
захисту роботи магістр готує доповідь (15-20 хвилин), яка повинна 
відбивати зміст дослідження, його мету, завдання, предмет та 
об'єкт; обґрунтування вибору теми, ступеня її висвітлення в 
науковій літературі. Основна частина доповіді присвячується 
викладенню науково-практичних висновків і рекомендацій, 
результатів за матеріалами дослідження. 
Процедура захисту включає: 

- доповідь студента про зміст роботи;  
- запитання до автора; 
- відповіді студента на запитання членів комісії; 
- оголошення відгуку наукового керівника, рецензента або їх 

виступ; 
- заключне слово студента; 
- рішення комісії про оцінку роботи. 
Захист магістерської роботи фіксується в протоколі ДЕК. Оцінка 

з магістерської роботи виставляється на закритому засіданні ДЕК і 
оголошується її головою всім присутнім на відкритому засіданні. 
Студент, який на захисті магістерської роботи отримав 

незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу,  
і йому видається академічна довідка. У разі, коли захист 
магістерської роботи визнається незадовільним, державна комісія 
встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму 
роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову 
тему, визначену відповідною кафедрою. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте сутність магістерської роботи, як 
навчально-дослідницьку роботу студентів. 
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2. Охарактеризуйте загальний порядок виконання магістерської 
роботи. 

3. Назвіть вимоги до магістерської роботи студентів. 
4. Назвіть документи, які подаються Державній комісії перед 

захистом магістерської роботи. 
5. Охарактеризуйте процедуру захисту магістерської роботи. 
Рекомендована література: [1; 2; 3; 11; 12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


