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1. Анотація .  

Написання кваліфікаційної роботи є заключною частиною навчального процесу підготовки 

магістрів за освітньою програмою Облік і оподаткування. Кваліфікаційна робота є 

поглибленою науково-дослідною, з елементами практичних матеріалів, розробкою, що 

передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з 

відповідної тематики та застосування їх при вирішенні конкретних наукових й практичних 

завдань. 
 

2.Мета та завдання:  

Метою написання кваліфікаційної роботи є:  

- вироблення та удосконалення у майбутніх магістрів системних знань з методології 

наукових досліджень та досконалих навиків за професійним спрямовуванням;  

- вироблення та удосконалення у магістрів системних знань, навичок і умінь 

організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність 

облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання; 

 - розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання, 

організовувати аналітичну систему, а також систему оптимізації оподаткування в 

правовому полі;  

- систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань з 

аналізування, аудиту та інформаційного забезпечення стратегічного управління розвитку 

підприємства застосування їх для вирішення конкретних облікових задач;  

- одержання навичок критичної оцінки існуючої практики аналізування, аудиту та 

інформаційного забезпечення стратегічного управління розвитку підприємства, пошуку 

проблемних питань та розгляд їх у кваліфікаційній роботі магістра.  

Основними завданнями кваліфікаційної роботи магістра є: 

 вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з 

обраного напряму дослідження; 

 проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного 

інструментарію; 

 розробка й оцінка альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем; 

   обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу; 

 підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та 

пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом. 

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, 

сфери діяльності підприємства та його специфічних рис. 

До написання магістерської роботи допускаються студенти, які оволоділи всіма 

видами теоретичного і практичного навчання. 

Конкретна мета кожної магістерської роботи залежить від обраної теми та об'єкта 

дослідження. Вибір теми проводиться студентом разом з його керівником із запропонованої 

кафедрою тематики, а також є науково-творчим продовженням виконуваних раніше 

наукових досліджень, в тому числі теми курсової роботи, затвердженої відповідною 

кафедрою. 

 

3. Пререквізити: 

Написання кваліфікаційної роботи є логічним завершенням освітнього процесу рівня 

магістра і включає у себе напрацювання за результатами: навчально-наукової практики з 

обліку і оподаткування та переддипломної практики. 

 
4. Компетентності та результати навчання: 

За результатами написання кваліфікаційної роботи студент набуде таких компетенцій: 

Інтегральна компетенція: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі професійної 



діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і 

характеризується комплексністю й невизначеністю умов.  

Загальні компетентності (ЗК).  

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

Спеціальні (фахові) компетентності (СК).  

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.  

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства. СК03. 

Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.  

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень.  

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних 

систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 

невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.  

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі 

практичної діяльності.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності 

суб’єктів господарювання, органів державного сектору.  

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань 

теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування.  

Програмні результати навчання:  

ПРН02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням професійного судження.  

ПРН10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.  

ПРН11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання.  



ПРН14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських 

рішень з метою їх оптимізації.  

ПРН15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю 

та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.  

ПРН19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

 

Організаційні етапи написання випускної кваліфікаційної роботи 

Основні етапи, зміст і завдання написання випускної кваліфікаційної роботи наведені 

у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Етапи Зміст 

1. Підготовчий Вибір теми дослідження і наукового керівника, що 

закріплюється Заявою здобувача освіти. 

Формування і погодження з науковим керівником 

завдання на виконання кваліфікаційної роботи. 

Складання плану кваліфікаційної роботи 

відповідно до отриманого завдання. 

2. Ознайомлювальний Опрацювання літературних джерел, нормативно-

правової бази, кращих практик з обраної теми. 

3. Основний Написання першого розділу кваліфікаційної 

роботи. Оцінка діяльності об’єкта дослідження, 

опрацювання матеріалів щодо практичного 

розділу кваліфікаційної роботи. Написання 

другого розділу кваліфікаційної роботи. Розробка 

рекомендацій з удосконалення відповідно до теми 

дослідження. Написання третього розділу 

кваліфікаційної роботи. 

4.Підсумковий Перегляд і доопрацювання вступу, формування 

висновків кваліфікаційної роботи. Оформлення 

списку джерел відповідно до вимог. Перевірка 

кваліфікаційної роботи на плагіат. 

5. Рецензування та захист 

кваліфікаційної роботи 

Зброшурована кваліфікаційна робота подається на 

кафедру. Додається зовнішня рецензія. Оцінка за 

захист оголошується по його завершенні Головою 

ДЕК в присутності всіх учасників захисту. 

Загальна кількість годин 

передбачених на підготовку 

кваліфікаційної роботи  

 

630годин / 21 кредит 

 

Вимоги до структури та змісту випускних кваліфікаційних робіт 

 

Кваліфікаційна робота магістра як оригінальне теоретично-прикладне 

дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. 

Загальний обсяг магістерської роботи має складати 60-70 сторінок друкованого тексту, 

не враховуючи списку літератури і додатків. 



Мова - державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних 

помилок. 

 Рекомендується така структура КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА: 

 титульний лист;  

 анотація на українській та англійській мові; 

 зміст роботи; 

 вступ; 

 перший (теоретичний ) розділ; 

 другий розділ; 

 третій розділ; 

 висновки та пропозиції (кінцева частина); 

 список використаних джерел; 

 додатки. 

Титульний лист роботи містить найменування вищого навчального закладу, 

назву кафедри, назву магістерської роботи, прізвище, ім’я, по батькові магістранта; 

науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім’я, по батькові  наукового керівника; місто і 

рік (додаток А). 

Анотація до роботи – один з блоків кваліфікаційної роботи, що пишеться для 

короткого ознайомлення з науковим дослідженням. В анотації слід розкрити 

актуальність і унікальність магістерської роботи. Тут досить описати методологію 

проведення дослідження і вказати цілі. Документ повинен відрізнятися чіткістю, 

стислістю і ясністю подачі думки. Розмір цього документа цілком може не перевищувати 

половину стандартного аркуша А4 (для кожної з мов). 

Зміст КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА може займати 1-1,5 сторінки. 

В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням 

початкових сторінок. План роботи має відображати суть проблеми, її складність та 

логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, 

літературно грамотними, тісно пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її.  

У вступі (3-5 с.) дається наукове обґрунтування актуальності і значення обраної 

теми; формулюються мета, завдання, предмет і об'єкт дослідження; наводиться перелік 

застосованих методів дослідження, елементи наукової новизни; повідомляється, чи 

пройшла робота якусь апробацію у замовника чи в іншій установі (організації) або на 

науково-практичних конференціях. 

Науковий апарат дослідження має такий вигляд: 

 актуальність обраної тематики дослідження; 

 ступінь розробки проблематики дослідження; 

 об’єкт і предмет дослідження; 

 мета і завдання дослідження, які дослідником повинні бути викладені лаконічно, 

чітко, у відповідності до предмета дослідження; 

 теоретико-методологічна база роботи, яку складають фундаментальні 

дослідження з визначеної проблематики; 

 наукова новизна дослідження; 

 основні положення, що виносяться на захист; 

 науково-практичне значення дослідження. 

Під актуальністю теми розуміється її значимість, тобто наукове і практичне 

значення її розробки для потреб розвитку економіки держави. Обґрунтування 

актуальності теми дозволяє шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими 



науковими працями та здобутками визначити завдання дослідження, які розглядаються 

під кутом зору його мети. 

Коротко викладають зв’язок вибраного напрямку дослідження з науковими 

програмами, планами, темами університету або кафедри (якщо студент брав участь у їх 

виконанні). 

Мета дослідження – це запланований результат. Вона полягає у розв’язанні 

наукової проблеми шляхом удосконалення вибраної сфери діяльності конкретного 

об’єкта. Поставленої мети досягати треба обов’язково. На завершальному етапі 

дослідження необхідно перевірити, чи відповідають висновки поставленій меті. Мета 

формулюється лаконічно, вона повинна точно виражати те основне, що намагається 

зробити дослідник, і конкретизується та розкривається в завданнях дослідження. 

 Завдання дослідження визначають для того, щоб більш конкретно реалізувати 

його мету і розглядаються як основні етапи роботи студента, оскільки точне їх виконання 

повинно скласти зміст розділів і підрозділів магістерської роботи. Завдання наукового 

дослідження, як правило, полягають у: 

—  розкритті теоретичних питань, які охоплюють проблему дослідження; 

—  методологічному обґрунтуванні сутності, тенденцій і закономірності процесів, а також 

аналіз реального стану предмета і об’єкта дослідження; 

—  виявленні шляхів і засобів удосконалення явища, процесу, що досліджується.  

Частіше за все формування завдань здійснюється у вигляді певного набору 

підпитань. Наприклад, “Виходячи з указаної мети її основними завданнями є: 1) 

виявити..., 2) розробити..., 3) визначити..., 4) дослідити...” тощо. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й 

обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. 

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між 

собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом 

дослідження. Саме на нього спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження 

визначає тему магістерської роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва. 

Наприклад: якщо тема магістерського дослідження “Формування та виконання 

місцевих бюджетів”, то об’єктом дослідження є місцеві бюджети, їхні доходи і видатки, а 

предметом дослідження є економічні відносини, пов’язані з формуванням і виконанням 

місцевих бюджетів. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для 

досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту 

роботи, а коротко і змістовно, визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим 

методом. 

Основна частина магістерської роботи складається з трьох розділів та підрозділів, 

які відображені у змісті.  

Перший розділ (10-15 с.) структурно складається з 3-4 підрозділів. У ньому 

слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі 

різноманітні погляди (в тому числі власні) на ті чи інші аспекти, виявити нерозв'язані 

проблеми, які потребують розв'язання в теоретичному, методичному та прикладному 

плані. 

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу визначених 

проблем, які використовуватимуться у наступних частинах роботи. Автор має 



продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду 

обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження. 

У другому розділі (15-20 с.) студент повинен виконати ґрунтовний аналіз 

фактичного стану досліджуваної проблеми винятково на матеріалах конкретної 

організації, підприємства, установи. 

У цьому розділі можна виділити 2-4 відносно самостійних підрозділи, що 

містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об'єкта дослідження. Описувати 

історію виникнення і розвитку організації, підприємства, установи недоцільно. 

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, 

графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності організації, 

підприємства, установи за останніх 3 і більше років. Слід чітко розмежувати джерела 

походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що  

одержано з документів організації, підприємства, установи, які дані здобуті шляхом 

власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо. Розділ 

завершується оцінкою одержаних результатів. 

Третій розділ (15-20 с.) має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані 

на досягнення мети, поставленої у вступі. Структурно містить 3-4 підрозділи. Характер і 

зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному в другому 

розділі КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА. Невіддільною частиною 

обґрунтування пропонованих студентом заходів має бути розрахунок економічної 

ефективності. За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність 

несе студент — автор магістерської роботи.  

Магістрант повинен узагальнити існуючий світовий досвід щодо даного питання 

та визначити можливості його застосування в національній економічній системі.  

Однією з ознак високої якості магістерської роботи є застосування економіко-

математичних методів та електронно-обчислювальних машин як під час аналізу, так і 

при обґрунтуванні запропонованих заходів. 

Після кожного розділу необхідно викласти висновки по даному розділу (1-2 ст.)  

Висновки і пропозиції (3-5 с.) - найбільш показова і відповідальна частина роботи. 

Більшість з тих, хто знайомиться із завершеною роботою, в першу чергу, звертають увагу 

на висновки, які повинні носити лаконічний, конкретний характер. В них повинен бути 

відображений основний зміст проведеного дослідження, його результати. Висуваючи ті чи 

інші пропозиції, необхідно визначити їх ефективність. Якщо йдеться про абсолютно нову 

технологію, що вдосконалює процес організації чи управління, необхідно врахувати не 

тільки позитивний ефект, але й розрахувати та порівняти з цим ефектом обсяг пов’язаних з 

ним витрат у процесі впровадження (трудових, матеріальних, фінансових). 

У пропозиціях необхідно дати рекомендації щодо впровадження розроблених студентом 

заходів, їх економічної ефективності, доцільності застосування в практичній діяльності.  

Список використаних джерел включає складений за чинними правилами 

перел ік  використаних літературних джерел.  

Додатки - це схеми, таблиці, діаграми, графіки, звітність, інші матеріали. 
 

Вимоги до оформлення випускних кваліфікаційних робіт 

Вимоги до оформлення випускних кваліфікаційних робіт магістра детально описані 

в Методичних рекомендаціях до виконання кваліфікаційної роботи магістра  за освітньо-

професійною програмою  галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності  

071 - «облік і оподаткування». 



Оцінювання випускних кваліфікаційних робіт 

Оцінювання результатів захисту випускних кваліфікаційних робіт здійснюється у 

порядку, передбаченому прийнятою в університеті системою контролю знань за 100- 

бальною шкалою з переведенням у шкалу ECTS. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

 

90 - 100 A відмінно 

82 - 89 B добре 

74 - 81 C 

64 - 73 D задовільно 

60 - 63 E 

0- 59 FX незадовільно  

 

Рекомендована література 
1. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра за освітньо-

професійною програмою галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності  071 - 

«облік і оподаткування» / [уклад.: Євдокименко В.К., Штерма Т.В., Рошко Н.Б.]; Приватний вищий 

навчальний заклад «Буковинський університет». -Чернівці, 2022. - 54 с. 


