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ВСТУП 
     Ці рекомендації розроблено відповідно до чинного законодавства 

України та освітніх стандартів – Освітньо-кваліфікаційної 

характеристики і Освітньо-професійної програми підготовки 

спеціалістів / магістрів спеціальності  7.03050501 / 8.03050501 – 

„Управління персоналом та економіка праці”. 

     Основні вимоги до змісту, оформлення, порядку виконання і 

захисту кваліфікаційних робіт є обов’язковими для студентів, 

керівників, консультантів і рецензентів. Кваліфікаційна робота, яку 

виконує студент 3-го рівня акредитації називається дипломною, а 

студент 4-го рівня – магістерською. 

     Кваліфікаційна (дипломна, магістерська) робота є завершальною і 

найважливішою складовою навчального процесу. Студент, який має 

академічну заборгованість з будь-якої дисципліни чи практики, 

передбаченої Навчальним планом, не допускається до виконання 

кваліфікаційної роботи. Робота виконується студентом самостійно під 

методичним керівництвом призначеного керівника (за визначеною 

темою) на підставі наказу ректора. 

     Успішне завершення і захист кваліфікаційної роботи в Державній 

іспитовій комісії (ДІК) є підставою для присвоєння відповідної 

кваліфікації та видачі диплома державного зразка. Засідання ДІК 

відбувається щорічно в кінці навчального року. У разі невиконання 

кваліфікаційної роботи в терміни, визначенні навчальним графіком, 

студент має право завершити її і захистити в наступному навчальному 

році. Якщо ДІК визнала роботу незадовільною, студент повинен 

виконати іншу кваліфікаційну роботу і захистити її в наступному році. 

 

1. Основні завдання і порядок виконання  

кваліфікаційної роботи 
Основні завдання: 

1) узагальнити теоретичні положення, концепції і моделі управління у 

визначеній галузі за темою роботи; 

2) на основі аналізу виявити основні тенденції, недоліки і проблеми 

розвитку навколишнього (макро-, мезо-) середовища досліджуваного 

об’єкта; 

3) на основі поглибленого аналізу об’єкта дослідження виявити 

специфічні для нього недоліки в контексті розвитку макро- і 

мезосередовища (див. п.3); 
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4) розробити програму обґрунтованих заходів з усунення виявлених 

недоліків. 

В магістерських роботах, окрім зазначених завдань, необхідно: 

а) сформулювати і дослідити одну з проблем, які виявлені в 

критичному аналізі теорії і практики управління; 

б) розробити нові, або удосконалити відомі науково-методичні 

інструменти управління (аналізу, планування, організації, 

регулювання, контролю, мотивації) – метод, модель, алгоритм, 

методику тощо; 

в) довести прийнятність практичного застосування нових 

(удосконалених) інструментів на прикладі досліджуваного об’єкта; 

г) розробити рекомендації стосовно практичного застосування 

новацій – правничих передумов, фінансування, сфери поширення, 

відповідальних органів управління тощо. 

При виконанні цих завдань студент повинен продемонструвати 

знання і вміння, передбачені галузевими освітніми стандартами і 

„Освітньо-професійною програмою” – насамперед: а) вміло обирати і 

застосовувати загальновідомі методи і показники аналізу й 

планування соціально-економічних процесів, форми і системи їх 

організації та мотивації; б) самостійно виявляти головні ресурсні 

резерви соціально-економічного зростання та способи їх 

використання; в) застосовувати економіко-математичне моделювання 

процесів, сучасні інформаційні технології. 

Додатковими вимогами до магістрів є вміння удосконалювати 

типові і застосовувати спеціальні методи дослідження, розв’язувати 

теоретичні і практичні проблеми управління соціально-економічними 

процесами. 

Кваліфікаційна робота виконується за навчальним графіком у 

весняному семестрі п’ятого (для студентів-заочників – шостого) курсу 

навчання. Натомість бажано, аби студенти розпочали цю роботу 

заздалегідь – в попередніх семестрах при виконанні науково-

дослідних і курсових робіт. Не пізніше як за 2 – 3 тижні до наукової і 

переддипломної практики студент зобов’язаний: а) обрати тему і 

подати заяву на випускову кафедру про її затвердження; б) після 

узгодження теми розробити спільно з призначеним керівником план 

збору і обробки необхідної інформації на місці проходження 

практики; в) ознайомитися із спеціальною літературою і 

нормативними актами за обраною темою. 
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У звіті з практики має бути дві складові, які використовуються у 

кваліфікаційній роботі: 1) загальна характеристика об’єкта 

дослідження; 2) аналіз діяльності організації (підприємства, установи) 

за обраною темою. 

Не пізніше як за тиждень до початку дипломного проектування (за 

навчальним графіком) студент має отримати завдання (форма 

додається), затверджене завідувачем кафедри. Безпосереднє 

виконання кваліфікаційної роботи починається на підставі наказу 

ректора, яким затверджується тема, керівник і терміни дипломного 

проектування. Студент зобов’язаний виконувати основні завдання 

кваліфікаційної роботи за викладеним і затвердженим планом (див. 

Додаток В). Порушення термінів виконання планових завдань є 

підставою для відрахування студента за неуспішне навчання. 

Завершена робота та відгук керівника подаються на розгляд 

завідувача кафедри не пізніше як за тиждень до її захисту в ДІК. 

Графік захисту кваліфікаційних робіт затверджується Головою ДІК. 

Не пізніше як за три дні до дати захисту студент зобов’язаний подати 

на розгляд секретаря ДІК: 1) кваліфікаційну роботу з необхідними 

підписами (студента, керівника, консультантів і завідувача кафедри); 

2) рецензію призначеного рецензента (Додаток С); 3) оформлену 

належним чином „Залікову книжку”. 

Під час захисту роботи студент має доповісти стисло (за 10 – 20 

хв.) і аргументовано основні положення – дати відповідь на головні 

питання: 1) які недоліки і проблеми виявлено за темою роботи (до 5 

хв.); 2) що рекомендується для їх усунення (до 10 хв.); 3) які 

очікуються соціально-економічні наслідки реалізації рекомендацій (до 

5 хв.). Для виконання зазначених вимог студент повинен вміло 

використати ілюстративні листи – графіки, діаграми, блок-схеми, 

математичні моделі тощо. Відповіді на питання членів ДІК та інших 

учасників прилюдного захисту мають бути теж короткі і 

аргументовані цифрами, фактами, науковими положеннями. 

 

2. Вибір теми кваліфікаційної роботи 
Тема обирається студентом, погоджується із завідувачем кафедри і 

затверджується наказом ректора. Будь-які зміни теми, в т.ч. 

редакційні, допускаються лише за наказом ректора на підставі 

відповідного обґрунтування і клопотання завідувача кафедри. Тема 

має відповідати Освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста / 

магістра. Згідно з названим освітнім стандартом кваліфікаційна 
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робота      може  виконуватися   за одним з     наступних напрямів:      

1) економіка і менеджмент персоналу організації (підприємства, 

установи, їх підрозділу); 2) зайнятість та соціальний захист населення. 

В табл. 1 подається орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт, а 

точніше – назви основного предмету дослідження і об’єкта 

обстеження. Після призначення керівника студент має уточнити з ним 

предмет і визначити об’єкт дослідження (підприємство, територіальну 

одиницю, категорію населення тощо). 

Після вивчення особливостей об’єкта дослідження під час 

переддипломної практики керівник зобов’язаний остаточно 

сформулювати тему для підготовки проекту наказу. Враховуючи 

реальний стан справ, керівник може виразити в назві теми характер 

бажаних змін словами: реформування, реорганізація, 

реструктуризація, удосконалення тощо. В темі обов’язково 

зазначається офіційна (юридична) назва об’єкта обстеження. В назві 

підприємства може вживатися лише загальновживана абревіатура: 

ВАТ, ЗАТ (відкрите і закрите акціонерне товариство), ТОВ 

(товариство з обмеженою відповідальністю), ПП (приватне 

підприємство), КСП (колективне сільськогосподарське підприємство), 

ДП і ДКП (державне і державно-кооперативне підприємство).  

При виборі і конкретизації теми (предмета і об’єкта) необхідно 

врахувати можливість проходження відповідної переддипломної 

практики і доступність інформації. Якщо такої можливості немає, то 

випускова кафедра має запропонувати іншу тему. До того ж, теми 

робіт студентів не можуть повторюватись і повинні розподілятись 

більш-менш рівномірно між названими напрямами майбутньої 

діяльності. Особливе значення має виконання кваліфікаційної роботи 

за певною темою, яка замовлена підприємством чи іншою 

організацією. Такі замовлення приймаються, якщо вони відповідають 

змісту підготовки спеціалістів / магістрів і підтверджені офіційним 

листом на ім’я ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Таблиця 1 

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт 

№ Тема 

Рівень 

підготовки 

Спеці- 

аліст 

Ма- 

гістр 

1 2 3 4 

І. Економіка праці і менеджмент персоналу 

організації*  
  

1.1. Політика і механізми розвитку персоналу +  

1.2. 
Забезпечення структурної збалансованості і 

гнучкості професійного складу робітників... 
 + 

1.3. 
Управління професійно-кваліфікаційною 

структурою персоналу... 
+ + 

1.4. 

Управління чисельністю і функціональною 

відповідальністю адміністративно-

управлінського персоналу 

 + 

1.5. 
Планування й організація рекрутингу 

працівників 
+ + 

1.6. 
Договірне регулювання соціально-трудових 

відносин... 
+ + 

1.7. 
Вибір і кадрове забезпечення 

корпоративної стратегії 
 + 

1.8. 
Планування й організація кар'єрного 

просування працівників... 
+ + 

1.9. 
Методичні основи та організація атестації і 

сертифікації персоналу... 
+ + 

1.10. 
Впровадження системи коучингу 

працівників... 
 + 

1.11. 

Планування й організація підвищення 

кваліфікації та освоєння суміжних професій 

працівниками... 

+ + 

1.12. 

Удосконалення нормування й організації 

праці робітників... 

 

+  

                                           
*
 При уточненні теми замість слова "організація" зазначається юридична 

назва суб'єкта господарювання 
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1 2 3 4 

1.13. 
Удосконалення обслуговування робочих 

місць у виробничих підрозділах... 
+  

1.14. Атестація і сертифікація робочих місць... + + 

1.15. Удосконалення кадрового діловодства... +  

1.16. 
Упровадження системи грейдингу 

персоналу... 
 + 

1.17. 
Розвиток бригадних форм організації і 

оплати праці... 
+  

1.18. 
Підвищення ефективності використання 

робочого часу... 
+  

1.19. 
Удосконалення регламентації трудової 

діяльності персоналу... 
 + 

1.20. 
Удосконалення системи управління 

охороною праці (СУОП)... 
+ + 

1.21. 
Методи оцінювання і стимулювання 

підвищення продуктивності праці... 
+ + 

1.22. 

Методи оцінювання і стимулювання 

підвищення продуктивності виробничого 

капіталу... 

+ + 

1.23. 

Науково-методичні основи і практичне 

застосування закону спадної 

продуктивності... 

 + 

1.24. 
Науково-методичні основи і організація 

аудиту системи менеджменту персоналу... 
 + 

1.25. 
Методи індикативного планування праці і 

їх практичне застосування... 
 + 

1.26. 
Оцінювання і мотивування розвитку та 

використання трудового потенціалу... 
 + 

1.27. 
Оцінювання і використання людського 

капіталу... 
 + 

1.28. Управління витратами на персонал... + + 

1.29. 
Поширення і удосконалення "соціальних 

пакетів"... 
+ + 

1.30. 

Вибір і застосування  парсипативних 

систем стимулювання ("системи участі") 

персоналу в результатах діяльності... 

 

+  
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1.31. 
Вибір і застосування систем індивідуальної 

оплати праці робітників... 
+  

1.32. 
Удосконалення системи матеріального 

мотивування персоналу... 
+ + 

1.33. 
Удосконалення системи соціально-

психологічного мотивування персоналу... 
 + 

1.34. 
Розвиток партнерства і корпоративної 

культури персоналу... 
 + 

1.35. 
Розвиток соціально-побутової 

інфраструктури... 
+ + 

1.36 
Управління соціально-психологічним 

кліматом... 
+ + 

1.37. 
Стимулювання ефективного використання 

матеріальних активів... 
+  

1.38. 
Удосконалення технології і організаційної 

структури управління персоналом... 
+ + 

1.39. 

Розподіл функцій і відповідальності 

посадових осіб в системі менеджменту 

персоналу... 

 + 

1.40. 
Економіко-математичне моделювання в 

системі менеджменту персоналу... 
+ + 

1.41. 
Удосконалення інформаційної системи 

менеджменту персоналу... 
+ + 

1.42. 
Інформаційне і програмне забезпечення 

АРМ менеджера персоналу ... 
+ + 

 

ІІ. Зайнятість і соціальний захист населення 
  

2.1. 

Прогнозування і механізми регулювання 

зайнятості населення (за окремими 

категоріями і адміністративно-

територіальними одиницями)... 

+ + 

2.2. 

Розробка і реалізація «активних» програм 

зайнятості населення (за окремими 

категоріями і адміністративно-

територіальними одиницями)... 

 

 

+ + 
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2.3. 

Удосконалення технології і організації 

обслуговування безробітних у базовому 

(територіальному) центрі зайнятості... 

+ + 

2.4. 

Удосконалення технології і організації 

обслуговування населення у 

територіальному управлінні праці і 

соціального захисту... 

+ + 

2.5. 

Удосконалення технології і організації 

обслуговування населення у місцевих 

управліннях Пенсійного фонду... 

+ + 

2.6. 
Регулювання і соціально-правова підтримка 

трудової міграції... 
+ + 

2.7. 
Удосконалення системи реабілітації і 

зайнятості інвалідів... 
+ + 

2.8. Механізми реалізації гендерної політики... + + 

2.9. 
Організаційні форми і механізми розвитку 

самозайнятості  населення... 
+ + 

2.10. 
Підвищення зайнятості населення на основі 

розвитку малого бізнесу... 
+ + 

2.11. 
Підвищення зайнятості населення на основі 

розвитку народного промислу... 
+ + 

2.12. 

Удосконалення регіональної системи 

професійної освіти  населення (певної 

категорії)  регіону... 

+ + 

2.13. 
Активізація профспілок регіону в 

регулюванні соціально-трудових відносин... 
+ + 

2.14. 

Мотивування зайнятості населення  

(окремої категорії чи територіальної 

одиниці)... 

+ + 

2.15. 
Організація  активних програм соціального 

захисту безробітних... 
+ + 

2.16. 
Аналіз і організація пасивних програм 

захисту безробітних... 
+ + 

2.17. 

Організація і контроль діяльності базових 

центрів зайнятості у сприянні 

самозайнятості... 

 

+ + 
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2.18. 
Планування та контроль фінансування 

заходів зі сприяння зайнятості населення... 
+ + 

2.19. 
Розробка програм підвищення рівня життя 

(сільського, міського) населення... 
+ + 

2.20. 
Розробка програм подолання бідності 

(сільського, міського) населення... 
+ + 

2.21. 
Удосконалення системи соціального 

захисту найманих працівників 
+ + 

2.22. 
Розробка програм соціального захисту 

молоді... 
+ + 

2.23. 
Організація та контроль соціального 

захисту малозабезпечених сімей... 
+ + 

2.24. 

Організація підприємницької діяльності і 

самозайнятості населення (певний вид 

економічної діяльності,  територіально-

адміністративна одиниця)... 

+ + 

2.25. 
Організація ефективного партнерства 

громади, бізнесу і влади... 
+ + 

2.26. 

Активізація діяльності громадських 

організацій в системі соціального захисту 

населення  регіону... 

+ + 

2.27. 
Мотивування використання трудового 

потенціалу населення регіону/міста... 
+ + 

2.28. 
Прогнозування та регулювання розвитку 

локального ринку праці... 
+ + 

2.29. 
Регулювання якісного руху економічно 

активного населення... 
+ + 

2.30. 
Управління пенсійним забезпеченням 

найманих працівників... 
+ + 

2.31. 
Управління соціальним розвитком  регіону 

(міста, селища, села)... 
+ + 

2.32. 
Управління зайнятістю осіб пенсійного 

віку... 
+ + 

2.33. 
Регулювання зайнятості економічно 

активного населення... 
+ + 

2.34. 
Політика і механізми природного 

відтворення населення... 
+ + 
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2.35. 
Розробка програм соціального захисту 

материнства і дитинства... 
+ + 

2.36. 
Розробка програм соціального захисту 

дітей-сиріт... 
+ + 

2.37. 
Удосконалення системи захисту дітей-

інвалідів... 
+ + 

 

3. Обсяг, структура і зміст кваліфікаційної роботи 
В табл. 2 наведена орієнтовна структура і обсяги структурних 

складових кваліфікаційної роботи. Залежно від теми керівник може 

змінити структурно-логічну схему роботи, але в ній обов’язковими 

мають бути такі змістовні частини: теоретична, дослідницька (для 

магістерських робіт), аналітична і проектна (або науково-методична 

– для магістерських робіт). 

У вступі до роботи необхідно обґрунтувати актуальність теми, 

окреслити предмет, об’єкт і основні завдання дослідження. 

Теоретична частина виконується з метою конкретизації основних 

понять, удосконалення класифікації об’єктів аналізу, вибору 

раціональних методів та об’єктивних показників аналізу і планування 

соціально-економічних процесів. 

 

Таблиця 2. 

Структурно-логічна схема кваліфікаційної роботи 

№ 

з/п 
Зміст і послідовність викладу 

Орієнтований 

обсяг, стор. 

Спеціаліст Магістр 

 Титульний аркуш (додаток А) 1 1 

 Завдання кваліфікаційної роботи 

(додаток В) 
2 2 

 Анотація (українською та іноземною 

мовами) 
1 1 

 Зміст (перелік розділів і параграфів із 

зазначенням сторінок) 
  

 Вступ 2...3 2...3 

1 Теоретичні основи (за темою роботи) 15...28 20...30 

1.1 Сутність і основні поняття (критичний 

аналіз за літературними джерелами) 
3...6 3...8 
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1.2 Класифікація та ідентифікація (об’єктів 

дослідження) 
2...5 2...6 

1.3 Методи оцінювання, аналізу й 

планування 
5...10 6...12 

1.4 Механізми управління 4...8 8...15 

 Висновки 1...2 1...2 

2 Наукове дослідження проблеми 0...12 8...15 

3 Аналіз (зовнішнього і внутрішнього 

середовища об’єкта дослідження) 
25...40 25...40 

3.1 Аналіз і тенденції соціально-

економічного розвитку макро-  і 
мезосередовища: а) загальна 

характеристика; б) тенденції (динаміка 

показників); в) правничі засади 

розвитку; г) ресурсні резерви соціально-

економічного розвитку і напрями їх 

використання. 

10...15 10...20 

3.2 Аналіз об’єкта дослідження: а) 

загальна характеристика; б) динаміка 

основних показників соціально-

економічного розвитку; в) спеціальний 

аналіз (за темою роботи); г) аналіз 

охорони праці персоналу організації / 

безпеки життєдіяльності в регіоні 

15...25 15...20 

 Висновки (виявлені проблеми і 

недоліки) 1...2 1...2 

4 Проект чи програма заходів (за темою) 20...30 20...35 

4.1 Основні напрями удосконалення 23...5 2...5 

4.2 Формування системи заходів, їх зміст 6...12 5...15 

4.3 Удосконалення системи охорони праці 
персоналу / безпеки життєдіяльності 
населення регіону 

3...10 4...8 

4.4 Планування реалізації програми 
заходів (терміни, виконавці, фінансові 

джерела) 
2...6 3...5 

4.5 Соціально-економічні результати 

реалізації програми 
5...10 6...10 
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 Загальні висновки 1...2 1...2 

 Література 2...5 4...8 

 Всього 70...80 80...90 

 
Ілюстративний матеріал 

≥ 2 аркушів 

(формат А1) 

 

Методичною основою виконання теоретичної частини є 

критичний аналіз розбіжностей в основних поняттях, класифікаціях, 

концепціях, методах тощо, які є в спеціальній літературі. Наприклад, в 

літературі вживаються споріднені терміни „персонал” і „кадри”, 

„продуктивність праці” і „результативність праці”. Це змістовні 

синоніми, чи є якісь відмінності? Для відповіді на подібні питання 

необхідно зіставити альтернативні тлумачення різних авторів 

(щонайменше з 3...4 літературних джерел) і обґрунтувати свою точку 

зору. Критичний аналіз альтернативних методів, методик, алгоритмів, 

показників можна робити шляхом зіставлення недоліків і переваг в 

табличній формі. Наприклад, таким чином можна обґрунтувати вибір 

показника зайнятості (чи безробіття) з двох альтернатив „знаменника” 

– відносно „трудових ресурсів” чи „економічно активного населення”. 

Предметом наукового дослідження має бути одна з проблем, 

виявлених в теоретичній частині. У науково-дослідній частині має 
бути: а) чітке формулювання сутності і актуальності проблеми (≤2 

стор.); б) критичний аналіз концепцій і методів розв’язання проблеми, 

які опубліковані в спеціальній літературі (2...5 стор.); в) авторська 

концепція (задум, ідея), аксіома чи гіпотеза (1...3 стор.); г) числова чи 

логічна модель (функціональна чи кореляційна залежність, блок-схема 

алгоритму тощо); д) методичні рекомендації стосовно практичного 

використання результатів дослідження (на прикладі об’єкта 

обстеження). 

В аналітичній частині застосовуються типові методи, прийоми і 

показники, які викладені в підручниках з економічного аналізу і 

статистики, а також спеціальні, обґрунтовані студентом в теоретичній 

частині. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища об’єкта 

дослідження має складатися із загальної характеристики і 

спеціального аналізу за темою роботи. Дослідження ґрунтується на 

використанні статистичних даних, облікової чи звітної документації 

або соціального і соціологічного обстеження (опитування). 
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Аналіз внутрішнього середовища проводиться у порівнянні з 

показниками і тенденціями у зовнішньому середовищі . 

Зовнішнім середовищем відносно підприємства чи іншого суб'єкта 

господарювання є відповідний вид економічної діяльності і, загалом, 

національна економіка, а при аналізі зайнятості і (або) соціального 

захисту населення певної категорії на окремій території – така ж та 

інші категорії в межах України та її регіонів. Аналітичні висновки 

мають слугувати відповідною базою проектної (рекомендаційної) 

частини кваліфікаційної роботи.  

В проектній частині розробляється проект або програма заходів 

стосовно удосконалення (реорганізації, реструктуризації тощо) 

управління соціально-економічними процесами за темою роботи. При 

її виконанні необхідно дотримуватись структурно-логічної схеми, 

наведеної в табл.2 (п.п.: 4.1 – 4.5). В магістерських і, як виняток, в 

дипломних роботах студенти можуть розробляти також методичні 

рекомендації в галузі управління, в основу яких покладено авторську 

концепцію, новий метод, алгоритм тощо (за результатами попередніх 

досліджень). 

Особливе значення має обґрунтування доцільності реалізації 

програмних заходів на основі обчислення і порівняння очікуваних 

видатків і доходів та прогнозування соціальних наслідків.  

Перелік основних заходів (складових програми) та результати 

розрахунків рекомендується подати в табличній формі (див. Додатки 

Д1 і Д2).  

Форма таблиці, наведена в Додатку Д1, рекомендується, коли 

об’єктом дослідження є підприємство (установа, заклад), а наведена в 

Додатку Д2 – коли досліджуються соціально-економічні проблеми 

територіальної одиниці (області, міста, району). Звісно, студент може 

змінити форму підсумкової таблиці, аби найкращим чином 

переконати ДІК в реальності і доцільності проектних заходів. 

Обов’язковою складовою кваліфікаційної роботи є ілюстративні 

матеріали – графіки, таблиці, блок-схеми тощо, в яких відображається 

основний зміст роботи. Ці матеріали подаються на аркушах паперу - 

ватману формату А1. Для кращої демонстрації змісту роботи має бути 

не менше двох аркушів ілюстрацій, на які може посилатися студент 

при захисті кваліфікаційної роботи. Достовірність інформації в 

ілюстративних матеріалах засвідчується підписами студента і його 

керівника. Крім того, для покращення викладу основного змісту 
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роботи студент може представити членам ДІК "роздаткові" матеріали 

на листах формату А4, використати технічні засоби наочності. 

 

4. Оформлення кваліфікаційної роботи 
Кваліфікаційна робота оформляється з дотриманням таких 

основних вимог. 

1. Текст подається надрукованим на комп’ютерному принтері 

з одного боку стандартного аркуша паперу формату А4 (210×297 мм). 

У випадку необхідності допускається наявність у тексті аркушів 

більшого формату, якщо вони після згинання будуть вкладатися у 

формат А4. 

2. При розміщенні тексту на сторінці аркушу паперу слід 

виходити з того, що на ній повинно поміщатися приблизно 1800 

знаків. Це означає, що текст друкується на одній стороні аркуша через 

1,5 інтервали, а в кожному рядку повинно бути до 65 знаків. 

3. Текст роботи розміщується на сторінці аркушу паперу 

таким чином, щоб залишилися поля від верхнього краю сторінки до 

першого рядка тексту – 20 мм, від нижнього краю сторінки до 

останнього рядка – 25 мм, від лівого краю тексту – 30 мм і правого 

краю – 10 мм; розмір абзацного інтервалу – 12 мм. 

4. Нумерація сторінок виконується арабськими цифрами 

посередині сторінки знизу. Нумерація повинна починатися із 

титульної сторінки. Однак номери сторінок позначаються починаючи 

з другого аркуша вступу. 

5. Розділи, висновки, додатки та список використаних джерел 

розпочинаються з нової сторінки. Перенос слів у заголовках не 

допускається. 

6. Схеми, діаграми, рисунки і таблиці повинні мати номер та 

заголовок. Номер ілюстративного матеріалу складається з двох чисел, 

які відділяються крапкою. Перше число вказує на номер розділу, а 

друге – номер ілюстрації. Нумерація при цьому проводиться для 

кожного розділу окремо. Що стосується таблиць, то справа над ними 

пишеться слово „Таблиця 1.2” та її номер, а далі по ширині сторінки – 

заголовок таблиці. При продовженні таблиці на наступній сторінці в 

правому її куті пишеться: „Продовження табл.1.2”. Номер і назва 

рисунку (схеми, діаграми, графіка тощо) розміщується внизу – 

наприклад: „Рис.2.1. Вікова структура безробітних м. Рівне”. 

Розміщенню ілюстративних матеріалів повинно передувати посилання 

на них у тексті роботи. Біля зазначених ілюстрацій треба дати 
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невеликий коментар до них та зробити короткі висновки. Наприклад: 

„Як видно з таблиці 3.1, за 5 років обсяги промислового  виробництва 
зросли на 18,7%, а в харчовій промисловості – на 12,1%”. 

7. На цитати та цифровий матеріал, запозичений з 

літературних джерел, треба давати посилання. Воно робиться таким 

чином. Після закінчення запозиченої інформації (положення, 

показника, схеми тощо) відкривається квадратна дужка, вказується 

номер літературного джерела за складеним списком використаної 

літератури, ставиться кома, записується номер сторінки джерела і 

закривається квадратна дужка – наприклад: [5, с.17]. 

8. Формули в тексті подаються наступним чином: 

а) відстані між формулою та рядком (верхнім і нижнім) повинні 

бути у два рази більшими, ніж між звичайними рядками тексту; 

б) всі формули нумеруються за принципом, який 

використовується при нумерації ілюстрацій; 

в) номер формули ставиться справа після неї і береться в круглі 

дужки; 

г) після формули (перед її номером) ставиться кома, на початку 

нового рядка пишеться слово „де” і розшифровуються символи в тій 

послідовності, в якій вони наведені у формулі. Приклад: 

                                           100⋅=

C

Ï
R ,                                    (1.2) 

де R – рентабельність продукції, %; П – прибуток від основної 
діяльності, т.грн./рік; С – собівартість продукції , т.грн./рік 

9. У додатки виноситься допоміжний матеріал – статистичні 

дані, інша запозичена інформація та проміжні розрахунки, які у 

зв’язку з великими обсягами відволікають увагу  від основного змісту 

роботи. Це можуть бути статистичні і бухгалтерські звіти фірми, які 

використані для складання таблиць чи діаграм, розміщених в 

основному тексті роботи, виписки з інструкцій, громіздкі розрахунки 

за формулами, наведеними в окремих параграфах розділів, результати 

опитувань споживачів і т. ін. Кожен додаток треба оформляти з нової 

сторінки. Вони нумеруються великими літерами латинського алфавіту 

і повинні мати тематичний заголовок. При цьому, як і при оформлені 

таблиць, знак „№” не пишеться. Приклад: 

 
Додаток В 

 
Анкета опитування безробітних жінок 
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10. Список використаної літератури складається за алфавітом 

або в порядку згадування в тексті. Бібліографічний опис викладається 

мовою оригіналу публікації. Книга називається ідентично до її 

бібліографічного опису, який зазвичай подається на зворотній стороні 

її титульного аркуша, або в кінці книги. Якщо йдеться про наукову 

статтю чи іншу публікацію, яка є частиною книги чи журналу, то 

бібліографічний опис складається з двох частин: 1) автор (и) і назва 

публікації; 2) назва журналу чи книги. Приклад: 

 

Кір’ян Т. Проблеми реформування оплати праці в Україні // 
Україна: аспекти праці. – 2003. - №2, с.32-37. 

 
Козак Л.А., Сенюк В.К. Метод аналізу синергії управління // Рівне: 

Вісник УДУВГП. – Серія: Економіка. – 2002. – Вип.3(5), с. 85-89. 
 

Завершена кваліфікаційна робота зшивається в брошуру в такій 

послідовності її складових: титульна сторінка, завдання, анотація, 

зміст, вступ, текст основного змісту, інформаційне забезпечення 

кваліфікаційної роботи, додатки. 

 

5. Інформаційне забезпечення  

кваліфікаційної роботи 

А. Конвенції (С) і рекомендації (R) міжнародної організації  
праці (сайт МОП і www/ilo.org) 

№ Шифр Зміст Рік 

1. С 88 * про організацію служби зайнятості 1948 

2. С  89, 

R 89 

* про нічну працю жінок 1948 

1990 

3. С 98, 

R 91 

* про право організації і ведення колективних 

переговорів 

1949 

4. С 102 * про мінімальні норми соціального 

забезпечення 

1952 

5. С 111 

R 111 

* про дискримінацію у сфері праці і занять 1958 

6. С 117 * про основні цілі і норми соціальної 

політики 

1962 

7. С 118 * про рівноправ'я  у сфері соціального 

забезпечення 

 

1962 
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8. С 121 

R 121 

* про допомоги у випадках виробничого 

травматизму 

1964 

9. С 122 

R 122 

* про політику у сфері зайнятості 1964 

10. С 128 

R 131 

* про допомоги з інвалідності, старості і 

втрати годувальника 

1967 

11. С 130 

R 134 

* про медичну допомогу і виплати при 

хворобі 

1969 

12. С 131 

R 135 

* про встановлення мінімальної заробітної 

плати 

1970 

13. С 140 

R 148 

* про оплачувані навчальні відпустки 1974 

14. С 142 

R 150 

* про розвиток людських ресурсів 1975 

15. С  143 

R 151 

* про працівників–мігрантів (додаткові 

положення) 

1975 

16. С 148 

R 156 

* про виробниче середовище (забруднення 

повітря, шум, вібрацію...) 

1977 

17. С 150 

R 158 

* про регулювання трудових проблем 1978 

18. С 154 

R 163 

* про колективні переговори 1981 

19. С 155 

R 164 

* про безпеку і гігієну праці 1981 

20. С 158 

R 166 

* про припинення трудових відносин 1982 

21. С 159 

R 168 

* про професійну реабілітацію і зайнятість 

інвалідів 

1983 

22. С 160 

R 170 

* про статистику праці 1985 

23. С 168 

R 176 

* про сприяння зайнятості і захисту від 

безробіття 

1988 

24. С 175 * про працю на умовах неповного робочого 

дня 

1994 

25. С 177 

R 184 

* про надомну працю 1996 

26. С 181 

R 188 

* про приватні агентства зайнятості 1997 
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Б. Закони України (http://alpha.rada.gov.ua) 

№ Назва Дата і номер реєстрації 
1. Кодекс законів про працю 

України 

01.06.1972 

                   - зі змінами   

* ст. 67 

 

27.01.1995; №35/95 - ВР                                  

          * ст. 67 26.12.1997; №554/97 - ВР 

08.04.1999; №576-ХІV 

 * ст. 73 28.06.1996; №256/96-ВР 

 * ст. 73 24.12.1999; №1356-ХІV 

 * заг. 19.06.1997; №374/97-ВР 

  * заг. 11.07.2001; №2620-ІІІ 

 * ст. 41 

    і 134 

17.10.2002; №184-ІV 

 * ст. 71 

      і 73 

20.03.2003; №639-ІV 

2. Проект: Кодекс законів про 

працю України  

 

       зі змінами та доповненнями 10.12.1971; №322-VІІІ 

3. Про оплату праці    

                  - зі змінами:   

  * заг. 23.01.1997; №20/97-ВР 

  * ст. 23 11.07.202; №96-ІV 

  * заг. 10.07.2003; №1086-ІV 

4. Про зайнятість населення 01.03.1991; №803-ХІІ 

5. Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

08.07.2010; №2755-VІ 

6. Про пенсійне забезпечення  17.11.2005; №3108-ІV 

7. Про прожитковий мінімум 15.07.1999; №966-14-ВР 

8. Про колективні договори і угоди 01.07.1993; №3356-ХІІ-ВР 

9. Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування 

на випадок безробіття 

02.03.2000; №1533-ІІІ 

10. Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим 

сім'ям 

01.06.2000; №1768-3-ВР 
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11. Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам 

16.07.2000; №2109-3 

12. Про додаткові заходи щодо 

посилення соціального захисту 

багатодітних і неповних сімей 

30.12.2000; №1393/2000 

 

13. Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на 

виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили 

втрату працездатності  

 

                                - зі змінами 21.12.2000; №2180-ІІІ 

14. Про загальнообов'язкове 

державне  соціальне страхування 

у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, 

зумовленими народженням та 

похованням 

18.01.2001; №2240-3 

15. Про страхові тарифи на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування від 

нещасного випадку на 

виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили 

втрату працездатності 

22.02.2001; №2180-ІІІ 

                             - зі змінами  03.04.2003; №660-ІV 

16. Про охорону праці   

                             - зі змінами  21.11.2002; №229-ІV 

17. Про організації роботодавців 24.05.2001; №2436-ІІІ 

18. Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності 

15.09.1999; №1105-ХІV 

                             - зі змінами  05.04.2001; №2343-ІІІ 

19. Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування 

 

09.07.2003; №1058-ІV-ВР 

20. Про недержавне пенсійне 

забезпечення 

09.07.2003; №1057-ІV-ВР 

 

21. Про соціальні послуги  19.06.2003; №966-ІV 
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22. Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів 

(конфліктів) 

03.03.1998; №137/98-ВР 

  

Інші нормативні акти 

  

23. Постанова КМУ "Про заходи 

поліпшення нормування праці в 

народному господарстві" 

20.03.1995; №197 

24. Наказ Держкомстату України 

"Про затвердження інструкції зі 

статистики заробітної плати" 

13.01.2004; №5 

 

В. Статистичні щорічники і звіти  

підприємства 

1. Статистичний щорічник України за ... рік // Держкомстат 

України 

2. Статистичний щорічник ... області // Обласне управління 

статистики 

3. Праця в Україні у ... році: Стат. збірник // Держкомстат України 

(щорічно) 

4. Звіти підприємства - форми: 

 *1 – ПВ (місячна). Звіт з праці 

 *1 – ПВ (квартальна). Звіт з праці 

 *6 – ПВ  (річна). Звіт про кількість працівників, їх якісний  

склад та  професійне навчання 

 *1 – ПВ (умови праці, за 2 роки) 

 *1 – РС (один раз на чотири роки) Звіт про витрати на 

утримання робочої сили 
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Додаток А1 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

 

Кафедра трудових ресурсів і підприємництва 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА 
 

Тема: "______________________________________________________ 

" 

 

Спеціальність: 7.03050501– Управління персоналом та економіка 

праці 
 

 

 

 

 

 

                                     Студент __________________________________ 
                                                                                                                (прізвище, ініціали) 

                                    Керівник роботи ___________________________  
                                                                                                    (науковий ступінь, вчене звання,  прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 20__ р. 
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Додаток А2 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

 

Кафедра трудових ресурсів і підприємництва 

 

 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 
 

Тема: 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Спеціальність: 8.03050501 – Управління персоналом та економіка    

праці 
 

 

 

 

 

 

                                      Студент __________________________________ 
                                                                                                                (прізвище, ініціали) 

                                      Керівник роботи ___________________________  
                                                                                                   (науковий ступінь, вчене звання,  прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 20__ р. 
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Додаток В1 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

 
Національний університет водного господарства та 

природокористування 

 

Кафедра трудових ресурсів і підприємництва 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

трудових ресурсів і підприємництва 

__________ _____________________ 
        (підпис)                          (прізвище, ініціали) 

„___” __________________ 20____ р 

 

      . 

 

ЗАВДАННЯ 

на виконання дипломної роботи 

Спеціальність: 7.03050501 – Управління персоналом та економіка                  

праці 
 

Студент  

 
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Тема:        

  

 

затверджена наказом ректора університету № ___ від „___” _____ 200 __ р. 

Термін здачі роботи  

 

Вихідні дані до роботи 

 

  

 

Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 

належить розробити): 

  

Необхідні ілюстративні матеріали:  
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Консультанти із спеціальних завдань: 

 

№ 

з/п 

Зміст завдання 

Консультант 

(прізвище, 

ініціали, 

науковий 

ступінь)  

Кафедра 

(шифр) 

Завдання 

виконано 

вірно 

(дата, 

підпис) 

     

     

 

 

Дата видачі завдання: ___________________________ 

Керівник роботи ___________   / ____________________ / 
                                                       (підпис)                                (прізвище, ініціали) 

Завдання прийняв до виконання _______   / __________________ / 
                                                                                             (підпис)               (прізвище, ініціали) 

 

 

Календарний план 

 

№ 

з/п 

Назва етапів (розділів) 

роботи 

Терміни 

виконання 

етапів 

Примітка 

    

    

    

 

 

Студент   _________   / __________________ / 
                                      (підпис)                  (прізвище, ініціали) 

Керівник роботи   ____________   / ____________________ / 
                                                           (підпис)                                (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

Додаток В2 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

 

Кафедра трудових ресурсів і підприємництва 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

трудових ресурсів і підприємництва 

__________ _____________________ 
        (підпис)                          (прізвище, ініціали) 

„___” __________________ 20____ р 

 

 

ЗАВДАННЯ 

на виконання магістерської роботи 

Спеціальність: 8.03050501 – Управління персоналом та економіка 

праці 
 

Студент  

 
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Тема:         

      

 

затверджена наказом ректора університету № ___ від „__”___  20__ р. 

Термін здачі роботи 

 

 

Вихідні дані до роботи  

  

 

Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 

належить розробити): 

  

Необхідні ілюстративні 

матеріали: 
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Консультанти із спеціальних завдань: 

 

№ 

з/п 

Зміст завдання 

Консультант 

(прізвище, 

ініціали, 

науковий 

ступінь)  

Кафедра 

(шифр) 

Завдання 

виконано 

вірно 

(дата, 

підпис) 

     

     

     

     

 

 

Дата видачі завдання: ___________________________ 

 

Керівник роботи ____________   / _______________________ / 
                                                          (підпис)                                         (прізвище, ініціали) 

Завдання прийняв до виконання ____________   / _________________ / 
                                                                                                         (підпис)               (прізвище, ініціали) 

 

Календарний план 

 

№ 

з/п 

Назва етапів (розділів) 

роботи 

Терміни 

виконання 

етапів 

Примітка 

    

    

    

 

 

Студент ____________   / _________________________ / 
                                      (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

 

Керівник роботи ____________   / __________________________ / 
                                                             (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 
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Додаток С1 

РЕЦЕНЗІЯ 

на дипломну роботу  

студента ____________________________________________________ 
(прізвище, ініціали)

 

"___________________________________________________________  
(тема)

 

___________________________________________________________” 

 

Спеціальність: 7.03050501 „Управління персоналом та економіка 

праці” 
 

       Обсяг роботи: _______ стор. 

 

       Завдання виконано ________________________________________ 
                                                                  (повністю, в основному, частково)

 

 Доробки студента, які заслуговують особливої уваги і 

схвалення (зазначити з посиланням на стор.): 

1) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

     Недоліки змістовного характеру (зазначити з посиланням на стор.): 

1) _________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Недоліки редакційні і оформлення: 

1) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Оцінка виконання основних завдань в частині: 

теоретичній – ____ ; аналітичній – ____ ; проектній – ____ . 

 

Загальна оцінка – __________ 

 

Висновок: робота __________________ кваліфікації „спеціаліст” 
                                             (відповідає, не відповідає) 

 Рецензент __________________________________________________/    
                                         (посада, організація, науковий .ступінь, вчене звання)  

        
 

                 / ___________________   / _______________________ / 
                                                               (підпис)                                          (прізвище, ініціали)
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Додаток С2 

РЕЦЕНЗІЯ 

на магістерську роботу  

студента ____________________________________________________ 
(прізвище, ініціали)

 

"____________________________________________________________  
(тема) 

______________________________________________________________________________________________"
 

 

Спеціальність: 8. 03050501 „Управління персоналом та економіка 

праці” 

 

Обсяг роботи: _______ стор. 

 

             Завдання виконано____________________________________ 
                                                (повністю, в основному, частково) 

     Доробки студента, які заслуговують особливої уваги і схвалення 

(зазначити з посиланням на стор.): 

1) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

     Недоліки змістовного характеру (зазначити з посиланням на стор.): 

2) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

     Недоліки редакційні і оформлення: 

3) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Оцінка виконання основних завдань в частині: 

теоретичній – ____ ; дослідницькій – ____ ; аналітичній – ____ ; 

проектній – ____ . 

 

Загальна оцінка – __________ 

 

Висновок: робота __________________ кваліфікації „магістр”  
                                                                  (відповідає, не відповідає) 

  Рецензент ________________________________________________  
                                                               (посада, організація, науковий .ступінь, вчене звання)

 

                                               / ___________   / ____________________ / 
     (підпис)            (прізвище, ініціали)
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Додаток Д1 

Очікувані результати проектних заходів (в організації) 

№ 

з/п 
Заходи 

Збільшення (+), зменшення (-), тис.грн. 
Умовно -

річна 

економія, 

тис.грн./рік 

Підвищення 

продуктив-

ності праці, 
 % 

При-

мітка 

Засобів 

виробництва 
Поточних витрат1

 

основ-

них 

оборот-

них 
ЗП ОМ ЕЕ АМ УП 

1            

2            

...            

...            

n            

 Всього:           

 

 

 

                                           
1
 ЗП – зарплата з відрахуваннями в спеціальні фонди; ОМ – основні матеріали, сировина та інше (напівфабрикати, 

вироби комплектації тощо); ЕЕ – енергія й енергоносії; АМ – амортизація; УП – умовно-постійні витрати (за 

винятком врахованих) 
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Додаток Д2 

Очікувані результати проектних заходів (в області, місті, районі) 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Інвестиції, 
тис.грн. 

Фінансові 
джерела 

Збільшення (+), зменшення (-) 

Надходження 

в бюджет, 

тис.грн. 

ВВП 

регіону 

(міста), 

тис. грн 

Зайнятість 

населення, 

чол. 

Безро-

біття, 

чол. 

Інше 

1         

2         

…         

…         

n         

 Всього:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


