
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
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 

технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і 

використання наукової інформації, бути спроможним до творчої 

науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності. 

Магістерська освітньо-професійна програма включає в себе дві 

приблизно однакові за обсягом складові – освітню і науково-

дослідницьку. Зміст науково-дослідницької роботи магістра 

визначається індивідуальним планом. Одночасно призначається 

науковий керівник, котрий повинен мати науковий ступінь і (або) 

вчене звання і працювати в даному ВНЗ. 

Підготовка магістра завершується захистом магістерської роботи на 

засіданні Державної екзаменаційної комісії. 

Магістерська робота – це самостійна випускна науково-

дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто 

готується з метою публічного захисту і отримання академічного 

ступеня магістра. Основне завдання її автора – продемонструвати 

рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий 

пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. 

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, 

оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого – 

самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у 

розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства, при 

цьому студент упорядковує за власним розсудом накопичені наукові 

факти та доводить їх наукову цінність або практичну значимість. 

Оскільки підготовка магістрів є справою відносно новою, то поки 

ще не розроблені більш-менш уніфіковані вимоги щодо змісту й 

структури магістерської роботи як виду кваліфікаційної роботи. 

Специфічним є не лише зміст магістерської роботи, а й форма його 

викладу, яка характеризується певним ступенем абстрагування, 

активним застосуванням засобів логічного мислення, комп’ютерних 

методик. 

Для викладу матеріалу роботи характерні аргументованість 

суджень та точність приведених даних. Орієнтуючись на читачів з 

високою професійною підготовкою, автор включає в свій текст увесь 

знаковий апарат (таблиці, формули, символи, діаграми, схеми, графіки 

тощо), тобто все те, що складає мову науки. 



Структура магістерської роботи аналогічна дипломній і 

включає: 

- титульний аркуш; 

- анотацію; 

- зміст;  

- список умовних скорочень; 

- вступ; 

- розділи і підрозділи основної частини; 

- висновки; 

- посилання; 

- список використаних джерел; 

- додатки. 

Обсяг магістерської роботи – 100-120 стор. 

Наповнення кожної частини магістерської роботи визначається 

темою. Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, 

архівних матеріалів, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, 

методика написання, правила оформлення та захисту 

магістерської роботи мають багато спільного з дипломною 

роботою студента і кандидатською дисертацією здобувача 

наукового ступеня. Тому в процесі її підготовки слід застосувати 

методичні і технічні прийоми підготовки наукової праці., рекомендації 

щодо написання кваліфікаційних і дипломних робіт. 

Норми наукової комунікації суворо регламентує характер викладу 

наукової інформації, вимагаючи відмову від висловлювання власної 

думки у чистому вигляді. У зв’язку з цим автори роботи намагаються 

уживати мовні конструкції, які виключають застосування особового 

займенника «я». Автор виступає у множині, вживає замість «я» 

займенник «ми», і це виправдано, бо будь-яке дослідження є наслідком 

роботи групи людей, колективна творчість. 

Вимоги до магістерської роботи в науковому відношенні вищі, ніж 

до дипломної роботи, однак нижчі, ніж до кандидатської дисертації. 

На відміну від дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

і доктора наук, що є науково-дослідницькими працями, магістерська 

робота як самостійне наукове дослідження кваліфікується як 

навчально-дослідницька праця, в основу якої покладено моделювання 

більш-менш відомих рішень, її тематика та науковий рівень мають 

відповідати освітньо-професійній програмі навчання. Виконання 

зазначеної роботи повинне не стільки вирішувати наукові проблеми 

(завдання), скільки засвідчити, що її автор здатний належним чином 

вести науковий пошук, розпізнавати професійні проблеми, знати 

загальні методи і прийоми їх вирішення. 

При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що 

магістр повинен уміти: 

формулювати мету і завдання дослідження; 



складати план дослідження; 

вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій; 

використовувати сучасні методи наукового дослідження, 

модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань 

конкретного дослідження; 

обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати 

їх на базі відомих літературних джерел; 

оформляти результати досліджень відповідно до сучасних 

вимог, у вигляді звітів, рефератів, статей. В зв’язку з цим 

додатковою вимогою до магістерських робіт є написання її 

автореферату і публікація у наукових виданнях чи студентських 

наукових збірниках не менше двох статей. 

 

Вимоги до автореферату магістерської роботи 

 

Загальні вимоги. Написання автореферату – заключний етап 

виконання магістерської роботи. Призначення автореферату – 

ознайомлення членів ДЕК, випускників магістратури, зацікавлені 

установи і організації з фактичними результатами і висновками роботи 

магістра. Автореферат має стисло розкрити зміст магістерської роботи, 

в ньому не повинно бути зайвих подробиць, а також інформації, якої 

немає у магістерський роботі. 

Структура автореферату. Структурно автореферат складається із 

загальної характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку 

опублікованих праць за темою роботи та анотацій українською, 

російською та англійською мовами. 

Загальна характеристика роботи, що подається у авторефераті, 

повинна відповідати змісту її вступу, тобто вказується актуальність 

теми, об’єкт, предмет, часові й територіальні межі, мета і завдання 

дослідження, стан наукової розробки теми та її джерельна база, 

наукова новизна роботи та її практичне значення, апробація роботи 

(виступи на наукових студентських конференціях та обговорення на 

засіданнях випускаючої кафедри), публікації (їх кількість), структура 

роботи (наявність вступу, певної кількості розділів, висновків, 

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

сторінках із зазначенням їх кількості, список використаних джерел та 

літератури (із зазначення м кількості найменувань). 

В основному змісті стисло викладається сутність магістерської 

роботи за розділами, він має дати повне і переконливе уявлення про 

виконану роботу. 

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної 

роботи. Вони починаються з формулювання наукової задачі або 

проблеми, за вирішення якої магістрант претендує на одержання 



навчально-наукової кваліфікації магістра. Після цього у висновках 

викладають основні наукові та практичні результати роботи. Кожний 

науковий і прикладний висновок потрібно чітко формулювати. 

Висновки мають співвідноситися з поставленими у вступі завданнями і 

показати, в якій мірі вони виконані. 

Список опублікованих праць подають у повній відповідності з 

державними стандартами, з обов’язковим наведенням прізвищ 

співавторів (якщо є такі). 

Анотації повинні мати обсяг від 700 до 1200 умовних знаків і 

повинні включати в себе: 

- прізвище та ініціали магістра; 

- назва роботи; 

- спеціальність; 

- установа, де відбудеться захист роботи; місто, рік; 

- основні ідеї, результати та висновки. 

 

Приклад анотації 
Верхогляд В.Б. Українсько-австрійське економічне співробітництво 

у 1991-2000 рр. – Рукопис. 

Магістерська робота зі спеціальності 8.030401 – Міжнародні 

відносини. – Чорноморський державний університет ім. Петра 

Могили. – Миколаїв, 2010. 

У роботі комплексно досліджується процес становлення та 

розвитку українсько-австрійського співробітництва в економічній 

сфері. На основі системного аналізу широкої джерельної бази та 

наукової літератури визначено основні напрямки цього 

співробітництва, його здобутки та недоліки. Особливу увагу приділено 

формуванню договірно-правової бази двостороннього співробітництва, 

розвиткові галузевих напрямків співпраці, аналізові тенденцій у 

торговельних відносинах та залученню австрійських інвестицій в 

економіку України. З’ясовано політичні, економічні чинники сучасної 

епохи, що не даои змоги Україні ефективніше використати можливість 

економічного співробітництва з Австрією. 

Ключові слова: співробітництво, Австрія, напрямок, торгівля, 

інвестиції, галузі. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми... 

Об’єкт дослідження... 

Предмет дослідження... 

Хронологічні межі... 

Територіальні межі... 

Мета і завдання... 

Стан наукової розробки теми... 

Джерельна база... 

Наукова новизна роботи... 

Практичне значення... 

Апробація результатів дослідження... 

Публікації... 

Обсяг та структура... 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, 

предмет дослідження, територіальні й хронологічні межі, вказано на 

мету і завдання, стан наукової розробки теми та її джерельну базу, 

наукову новизну дослідження, його практичне значення, апробацію 

одержаних результатів. 

У першому розділі – назва розділу – проаналізовано... 

У другому розділі – назва розділу – розкривається... 

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



У висновках показані результати дослідження:... 

 

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

РОБОТИ 
(перелік праць) 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Обсяг автореферату – 12 сторінок формату А-5, гарнітура New 

Times Roman, кегль – 12. Автореферат має бути зброшурований, з 

обкладинкою з світлого кольорового паперу. Тираж – 5 примірників, 

надрукованих комп’ютерним способом. Посилання на літературу і 

джерела подаються внизу сторінки кеглем – 10. Нумерація посилань – 

суцільна. 

 

Вимоги до наукових статей магістра 

 

Структура статті 

 

1. На першій сторінці з вирівнюванням по правому краю 

подається прізвище та ініціали автора. 

2. Далі з двома міжрядковими інтервалами 1,5 з вирівнюванням 

по центру пишеться назва статті жирним шрифтом прописними 

літерами 

3. Через два міжрядкові інтервали 1,5 з вирівнюванням по 

ширині подаються анотації і ключові слова до кожної з них 

українською, російською та англійською мовами. Кількість знаків (з 

пробілами) в кожній анотації має становити 400-500, ключових слів – 

4-8. 

4. Основний текст статті має подаватися за такою схемою: 

а) актуальність теми; 

б) стан її наукової розробки; 

в) мета і завдання статті; 

г) виклад фактичного матеріалу з посиланнями на джерело; 

д) висновки, які підсумовують роботи, визначають її практичне 

значення та формулюють проблеми, які вимагають подальшого 

дослідження. 

5. Посилання можуть розміщуватись у порядку їх появи у тексті 

з відповідним бібліографічним описом або список літератури і джерел 

складається за алфавітним порядком за прізвищем автора (авторів) чи 

назвою літературного твору чи джерела. 

6. Ілюстрації, таблиці, додатки оформляються у порядку, 

зазначеному вище. 



 

Процедура підготовки і захисту магістерської роботи подібна до 

процедури підготовки і захисту дипломної роботи. 

Майбутня професійна діяльність магістра повинна бути пов’язана з 

виконанням функцій викладача вищого навчального закладу, 

наукового працівника чи менеджера. Ось саме готовність до такої 

діяльності і повинна засвідчувати дипломна робота магістрів. 

Магістерська робота подається у вигляді, який дозволяє зробити 

висновок, наскільки повно відображені та обґрунтовані положення, 

висновки та рекомендації, які містяться в роботі, їх новизна і 

значимість. Сукупність отриманих у такій роботі результатів повинна 

свідчити про наявність у її автора первинних навичок наукової роботи. 

Магістерська робота як наукова праця досить специфічна. Перш за все, 

її відрізняє від інших наукових робіт те, що вона виконує 

кваліфікаційну функцію. У зв’язку з цим основне завдання її автора – 

продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації та вміння 

самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові 

завдання. Магістерська робота закріплює отриману інформацію у 

вигляді текстового та ілюстративного матеріалу, в яких студент-

магістрант упорядковує за власним розсудом накопичені наукові 

факти та доводить наукову цінність або практичну значимість тих чи 

інших положень. Магістерська робота відображає як загальнонаукові, 

так і спеціальні методи наукового пізнання, правомірність яких 

обґрунтовується в кожному конкретному випадку їх використання. 

Зміст магістерської роботи в найбільш систематизованому вигляді 

фіксує як вихідні передумови наукового дослідження, так і весь його 

хід, а також отримані при цьому результати. Причому тут не просто 

описуються наукові факти, а й проводиться їх всебічний аналіз, 

розглядаються типові ситуації, відповідно до обраної теми. 

Успішність виконання магістерської роботи великою мірою 

залежить від уміння вибрати найрезультативніші методи дослідження, 

оскільки саме вони дозволяють досягти поставленої у роботі мети. 

Методологія виконання магістерської роботи, вимоги до її оформлення 

аналогічні дипломній роботі, але детальніше розкривається 

актуальність теми дослідження, наукова проблема і її доведення. 

Якомога ретельніше формується зміст вступної частини, обов’язковим 

є визначення об’єкта і предмета дослідження. Загальні висновки 

магістерської роботи виконують роль закінчення обумовленого 

логікою проведення дослідження у формі послідовного, логічного 

викладення отриманих підсумкових результатів, їх співвідношення з 

загальною метою, конкретними завданнями, поставленими і 

сформульованими у вступі. Саме результатами теоретичного і 

практичного дослідження у своїй дипломній роботі магістрант має 

змогу засвідчити рівень наукової підготовки. 



Порядок виконання і захисту магістерської роботи можна подати в 

такій схемі: 

1. Обрання теми магістерської роботи. Теми магістерських 

наукових досліджень повинні відповідати напрямку професійного 

спрямування згідно зі спеціалізацією. Вони розробляються 

професорсько-викладацьким складом кафедри. Магістрант обирає 

тему згідно зі своєю спеціальністю, про це ним складається заява на 

ім’я завідувача профілюючої кафедри (Додаток Б). 

2. Визначення наукового керівництва. Наукове керівництво 

магістерської роботи здійснюється, як правило, провідними фахівцями 

профілюючої випускаючої кафедри факультету – кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики. На допомогу 

магістрантам до написання робіт можуть залучатися консультанти з 

числа науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти та 

працівників установ зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної 

діяльності, які мають значний досвід роботи. 

3. Затвердження теми магістерської роботи, наукового 

керівництва. Теми робіт, обраних магістрами та наукове керівництво 

обговорюються на засіданні кафедри і затверджуються рішенням 

вченої ради факультету не пізніше ніж за 6 місяців до захисту. 

У разі потреби існує можливість зміни та корекції теми 

магістерського дослідження, плану роботи, заміни наукового 

керівництва. Ці питання вирішуються на засіданні кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики не пізніше ніж за 2 

місяці до терміну подання магістерської роботи до захисту. 

4. Складання плану магістерської роботи. На підставі завдання на 

виконання дослідження та календарного плану (Додаток В, Г), план 

магістерської роботи складається магістрантом самостійно, 

узгоджується з науковим керівником, затверджується на засіданні 

кафедри. 

5. Організація написання роботи. Протягом навчального року 

магістром проводиться опрацювання наукової літератури, документів, 

періодики, статистичних даних, інших джерел, аналізуються стан та 

шляхи розробки даної проблеми, формулюються висновки. 

Навчальним планом передбачається надання магістрам вільних днів 

для підготовки магістерських робіт і консультацій. 

У період підготовки магістерських досліджень здійснюється 

поточний кафедральний контроль і робота наукового керівника і 

консультантів з магістром. Поточний кафедральний контроль, 

проводиться методом обговорення структурних розділів магістерської 

роботи з визначенням необхідних моментів дослідження, що 

потребують опрацювання або переробки. Кафедрою встановлюються 

контрольні терміни звітування магістра. 

Науковий керівник здійснює: 



перевірку виконання плану дослідження; 

рекомендації щодо джерел інформації та застосування методів 

дослідження; 

контроль за дотриманням термінів підготовки магістерської роботи. 

6. Рецензування. 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-

міжнародниками, 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. 

7. Проведення обговорення магістерської роботи, допуск до 

захисту. Попереднє обговорення магістерської роботи здійснюється на 

засіданні кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики з 

урахуванням висновків наукового керівника та рецензентів і має на 

меті проведення магістром аналізу пропозицій і зауважень, 

доопрацювання роботи для її захисту на ДЕК та одержання магістром 

кафедрального допуску до захисту, оформленого протокольно. 

8. Подання магістерської роботи до захисту в ДЕК. До захисту 

допускаються магістри за умови повного виконання навчального 

плану. Термін подання магістерської роботи до ДЕКу – 2 тижні до 

захисту. 

9. Організація захисту магістерських робіт. Для захисту 

магістерської роботи створюється комісія за основними напрямками 

наукових досліджень з числа досвідчених працівників професорсько-

викладацького складу, а також із залученням керівництва установ 

зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності у складі 

голови, секретаря, трьох членів. 

При захисті магістерських робіт у державну комісію подаються: 

магістерська робота, автореферат та опубліковані праці з витягом з 

протоколу засідання кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики про допуск магістра до захисту; 

письмовий відгук наукового керівника з характеристикою 

діяльності магістра під час виконання магістерської роботи; 

письмова рецензія на магістерську роботу. 

До ДЕКу можуть подаватися й інші матеріали, які характеризують 

наукову і практичну цінність виконаної магістерської роботи: 



надруковані статті за темою роботи, документи, що вказують на її 

практичне застосування тощо. 

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. 

Після доповіді магістра і його відповідей на запитання 

оголошуються рецензії на роботу, відгук наукового керівника. 

Магістру надається можливість дати пояснення щодо зауважень, дати 

відповіді на запитання членів ДЕК. Відповіді мають бути короткими 

(як правило з двох-трьох речень), впевненими, чіткими, конкретно 

відповідати на поставлене запитання. Рішення про оцінку захисту 

магістерської роботи приймається на закритому засіданні ДЕК, 

результат оголошується після затвердження протоколу головою ДЕК. 

Випускники магістратури, які за підсумками навчання отримали 

диплом з відзнакою, можуть рекомендуватися вченою радою 

університету для вступу до аспірантури. 

Магістри, які виконали наукову роботу, але одержали під час 

захисту оцінку «незадовільно», отримують довідку встановленого 

Міністерством освіти і науки України зразка, їм надається право 

повторного захисту магістерської роботи протягом одного року. При 

повторному захисті необхідним є проведення нового рецензування. 

Щодо останнього ДЕК виносить відповідне рішення і фіксує його 

протокольно. Рішення комісії є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Секретар комісії із захисту магістерських робіт після захисту здає 

їх до бібліотеки (архіву), де вони реєструються і зберігаються 

протягом 5 років. Роботи, що мають вагоме науково-практичне 

значення, можуть бути рекомендовані ДЕКом для опублікування у 

вигляді окремих навчальних посібників. За магістерськими роботами 

зберігається статус авторського права. 

Увага! Магістри, які виконали роботу, але не мають 

публікацій, не можуть претендувати на високу оцінку.  

 


