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Розділ 1. КОМПЛЕКС ВИМОГ  
  ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1.1. Загальні вимоги до кваліфікаційної роботи

Практична діяльність сучасного фахівця з ви-
щою освітою вимагає вмінь самостійно ста-
вити і вирішувати принципово нові завдання, 
у тій чи іншій формі проводити дослідження, 
творчо використовувати досягнення науки та 
постійно вдосконалювати свою кваліфікацію. 
Задля цього він повинен володіти не лише не-
обхідною системою фундаментальних і спе-
ціальних знань, а й методологією наукових 
досліджень.

У професійній підготовці фахівця значну 
роль відіграє кваліфікаційна робота як за-
кінчене самостійне навчально-наукове дослі-
дження. Під кваліфікаційною слід розуміти 
самостійну навчально-дослідницьку роботу, 
яка виконує кваліфікаційну функцію, готу-
ється студентом з метою її публічного захи-
сту та отримання відповідного ступеня. 

До кваліфікаційних робіт у Академії адвока-
тури України (далі Академія) відносяться ба-
калаврська та магістерська роботи.

Бакалаврська робота – це самостійне завер-
шене навчально-наукове дослідження сту-
дента, що синтезує підсумок теоретичної і 
практичної підготовки в рамках нормативної 
та варіативної складових освітньо-професій-
ної програми підготовки бакалавра за відпо-
відним напрямом підготовки.

Бакалаврська робота має комплексний харак-
тер і пов’язана з використанням набутих сту-
дентом знань, умінь і навичок зі спеціальних 
дисциплін.

Магістерська робота – це самостійне за-
вершене навчально-наукове дослідження 
студента, що виявляє вищий рівень якості 
професійної підготовленості студента за ос-

вітньо-професійною програмою підготов-
ки магістра за відповідною спеціальністю та 
спеціалізацією.

магістерська робота демонструє:

• якість теоретичних і практичних знань 
згідно з освітньо-професійною програ-
мою та концептуальними напрямами їх-
нього розвитку;

• рівень методологічної культури дослід-
ницької діяльності;

• широку ерудицію автора, фундаменталь-
ну наукову базу;

• опанування методологією наукової 
творчості; 

• глибоке засвоєння, розуміння та відтво-
рення наукової термінології;

• вироблення постійної потреби й прагнен-
ня здобувати знання самостійно;

• уміння комплексно аналізувати проблеми 
дослідження; 

• здатність систематизувати і критично оці-
нювати джерела інформації (думки і під-
ходи) з досліджуваної проблеми, форму-
вати власну точку зору на проблему, що 
розглядається; 

• спроможність здійснювати теоретико-ме-
тодологічне узагальнення, творчо засто-
совувати сучасні методи та методики на-
укового пошуку; 

• здатність нестандартно вирішувати нау-
кові завдання, формулювати оригінальні 
теоретичні і практичні висновки (реко-
мендації), прогнозувати розвиток дослі-
джуваних явищ. 



АкАДЕмія АДВОкАТУРи УкРАїНи

Стор. 4 / 45

кваліфікаційна робота виконується на завер-
шальному етапі навчання в Академії з метою 
підготовки висококваліфікованих фахівців, 
здатних якісно вирішувати принципово нові 
фахові завдання, проводити дослідження і 
творчо використовувати досягнення науки 
задля втілення наукових знань у практичну 
площину та досягнення як науково-дослід-
них, так й навчальних цілей. 

Під час оцінювання кваліфікаційної роботи 
перевіряються такі програмні результати 
навчання:

• мислити абстрактно й аналітично, син-
тезувати загальні знання насамперед із 
предметної області для досягнення цілей 
професійної діяльності, швидко розумі-
ти професійні завдання, оцінювати їхню 
складність, 

• Демонструвати володіння загальнотеоре-
тичними поняттями і категоріями, віль-
но оперувати юридичними поняттями та 
термінами, орієнтуватися у початкових 
онтологічних, антропологічних, аксіоло-
гічних засадах сутності, походження ти 
цивілізаційного призначення права; розу-
міти базові теоретико-правові підходи, на 
основі яких здійснюється тлумачення та 
застосування норм і принципів права, та 
визначати тенденції його розвитку.

• Проводити збір і інтегрований аналіз 
матеріалів з різних джерел, зокрема, з 
історичних та філософських наукових 
джерел, аналізувати їх та узагальнюва-
ти у відповідності до наукових критеріїв, 
використовувати базові методи історії 
та філософії при виконанні професійних 
задач, формулювати юридичні питання в 
абстрактно-теоретичному рівні. 

• Демонструвати концептуальні знання, 
набуті у процесі навчання та професій-
ної діяльності, включаючи певні знання 
сучасних досягнень права (публічного та 
приватного), порівняльного законодав-
ства, національного права, ускладненого 
закономірності, формулювати їх та визна-

чати пов’язані з ними майбутні можливо-
сті й ризики.

• Демонструвати навички письмової та ус-
ної комунікації українською та інозем-
ними мовами, фахово використовувати 
юридичну термінологію.

• Здійснювати  наукові дослідження з акту-
альних питань теорії та практики права, 
формулювати новизну таких досліджень, 
публікувати їх результати в наукових фа-
хових виданнях, а також захищати власні 
розробки на відповідному рівні, беззасте-
режно керуючись при цьому нормами на-
укової етики й академічної доброчесності.

• Усвідомлювати необхідність навчання 
впродовж усього життя, дотримувати-
ся принципів безперервного розвитку та 
постійного самовдосконалення; прагнути 
професійного зростання, проявляти толе-
рантність та готовність до інноваційних 
змін.

Тема кваліфікаційної роботи повинна спря-
мовуватися на вирішення практичної пробле-
ми конкретного фаху.

Тематика кваліфікаційних робіт щорічно ко-
ригується кафедрами з урахуванням набу-
того досвіду, побажань фахівців, які беруть 
участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій 
Екзаменаційних комісій (Ек). 

Тема кваліфікаційної роботи вибирається 
студентом із рекомендованого профільною 
кафедрою переліку. Обравши тему, студент 
зобов’язаний написати заяву на ім’я завіду-
вача кафедри з проханням закріпити за ним 
обрану тему та наукового керівника кваліфі-
каційної роботи. 

В окремих випадках (за рішенням засідання 
кафедри) студенту надається право запропо-
нувати свою тему з обґрунтуванням доціль-
ності її розробки.

керівниками кваліфікаційних робіт призна-
чаються завідувачі, професори і доценти, 
найбільш досвідчені науково-педагогічні пра-
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1.2. Структура кваліфікаційної роботи

цівники, як виняток – старші викладачі ка-
федр за умови наявності наукових ступенів, а 
також висококваліфіковані фахівці – практи-
ки та науковці відповідного профілю. 

Затвердження тем кваліфікаційних  робіт та 
призначення керівників цих робіт – прово-
диться на засіданнях кафедр, не пізніше 30 
вересня поточного навчального року. Тема 
кваліфікаційної роботи і науковий керівник 
обговорюються на засіданні кафедри, що 
оформлюється відповідним протоколом. 

корегування теми кваліфікаційної  роботи 
може бути не пізніше ніж за два місяці до 
захисту.

Зміна теми кваліфікаційної роботи або нау-
кового керівника повинна бути обговорена на 
засіданні кафедри. В іншому випадку кваліфі-
каційна робота до захисту не допускається. 

Схвалені кафедрами і закріплені за студен-
тами теми кваліфікаційних робіт і канди-
датури наукових керівників узагальнюють-
ся навчальною частиною і подаються для 
оформлення наказу. 

Після закріплення теми кваліфікаційної ро-
боти студент:

1) отримує та заповнює Матеріали до захи-
сту магістерської роботи (далі – матеріали), 
знайомиться з траєкторією виконання робо-
ти та узгоджує співпрацю з науковим керів-
ником  (додаток 1)

2) складає індивідуальний план-графік під-
готовки й написання кваліфікаційної роботи, 

який погоджується з науковим керівником та 
затверджується завідувачем кафедри (дода-
ток 1а). 

кваліфікаційну роботу доцільно виконувати 
в такій послідовності: вибір теми – з’ясування 
об’єкта і предмета – визначення мети і завдань 
– підбір джерел інформації, їхнє вивчення – 
складання змісту роботи – написання вступу 
– виклад теорії і методики дослідження – ви-
вчення практики роботи відповідного фаху 
– формулювання висновків і рекомендацій – 
оформлення списку використаних джерел та 
додатків – оформлення роботи у відповідно-
сті до вимог – рецензування – підготовка до 
захисту – захист роботи.

Науковий керівник зобов’язаний:

• надавати допомогу студенту у виборі 
теми, розробці змісту роботи, доборі літе-
ратурних джерел, методології та методів 
дослідження;

• аналізувати зміст роботи, висновки і ре-
зультати дослідження;

• визначати поетапні терміни виконання 
роботи;

• контролювати відповідність здійснених 
досліджень затвердженому змісту роботи;

• підготувати відгук на кваліфікаційну 
роботу.

Тема кваліфікаційної роботи повинна бути 
актуальною і відповідати практичному дос-
віду автора, конкретизувати проблему дослі-
дження, віддзеркалювати його предмет. Вибір 
теми кваліфікаційної роботи обумовлюється 
суб’єктивними (практичний досвід студента, 

його наукова та професійна зацікавленість, 
здібності, власна компетентність) та об’єк-
тивними (актуальність (ступінь важливості), 
новизна, перспективність) чинниками. 

кваліфікаційна робота має чітко визначену 
структуру.
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Титульний аркуш (додаток 2).

Зміст, який містить назву та номери початко-
вих сторінок усіх структурних частин роботи 
(додаток 3).

Вступ, який розкриває сутність і стан роз-
робки наукової проблеми, її практичну зна-
чущість, підстави й вихідні дані для розроб-
ки теми, теоретичний аналіз проблеми та 
попереднього досвіду її вивченості, містить 
методологічне обґрунтування проблеми. 
Обсяг текстової структури вступу становить 
для бакалаврської роботи до п’яти сторінок, 
магістерської роботи – до семи сторінок. 
Відповідно до завдань і логіки дослідження 
подається коротко загальна структура робо-
ти (не варто давати характеристику кожного 
розділу).

У вступі обґрунтовується необхідність прове-
дення дослідження в такому порядку.

Актуальність теми. Розкривається шляхом 
аналізу та порівняння з відомими досліджен-
нями обраної проблеми, визначенням значи-
мості для розвитку певного інституту, галузі 
знань, значення для відповідної галузі науки 
чи практики. 

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і 
предметом, а також результатом і шляхом 
його досягнення (кінцевий результат дослі-
дження передбачає вирішення проблемної 
ситуації, яка відображає суперечність між 
типовим станом об’єкта дослідження в ре-
альній практиці та вимогами суспільства до 
його ефективнішого функціонування). мета 
кваліфікаційної роботи повинна відповідати 
її проблемі. 

Завдання розкривають зміст предмета дослі-
дження (виявити ...; проаналізувати ...; здійс-
нити порівняльний аналіз; вивчити ...; описа-
ти … тощо) і можуть включати такі складові:

1) вирішення певних теоретичних питань, які 
входять до загальної проблеми досліджен-
ня (наприклад, виявлення сутності понять, 
явищ, процесів, подальше вдосконалення їх-
нього вивчення, розробка ознак, рівнів функ-

ціонування, критеріїв ефективності, принци-
пів та умов застосування тощо);

2) усебічне (за необхідності й експеримен-
тальне) вивчення практики вирішення даної 
проблеми, виявлення її типового стану, не-
доліків і труднощів, причин, особливостей 
передового досвіду (дає змогу уточнити, пе-
ревірити дані, опубліковані в спеціальних не-
періодичних і періодичних виданнях, підняти 
їх на рівень наукових фактів, обґрунтованих у 
процесі спеціального дослідження);

3) обґрунтування необхідної системи заходів 
щодо вирішення даної проблеми;

4) експериментальна перевірка запропоно-
ваної системи заходів щодо відповідності її 
критеріям оптимальності, тобто досягнення 
максимально важливих у відповідних умовах 
результатів вирішення цієї проблеми за пев-
них витрат часу і зусиль;

5) розробка методичних рекомендацій та 
пропозицій щодо використання результатів 
дослідження у практиці роботи відповідних 
органів, підрозділів, установ чи організацій.

Залежно від мети визначається об’єкт і пред-
мет дослідження (об’єкт – це те, що породжує 
проблемну ситуацію і на що спрямовується 
процес пізнання; предметом є значущі вла-
стивості об’єкта, окремі його аспекти, сег-
менти, функції чи зв’язки, які підлягають 
вивченню). 

Практичне значення здобутих результатів – 
подаються відомості про практичне викори-
стання результатів досліджень або рекомен-
дації щодо їхнього використання.

Методологічна основа роботи. Указуються 
принципи, теорії, концепції, методи, на яких 
автор роботи ґрунтував власні висновки. 

Остаточне редагування вступної частини до-
цільно виконувати на завершальній стадії до-
слідження, коли досліджувана проблема по-
стає перед автором у повному обсязі.

Завдання, об’єкт і предмет дослідження по-
винні відповідати структурі роботи і затвер-



АкАДЕмія АДВОкАТУРи УкРАїНи

Стор. 7 / 45

дженому змісту. Наповнення кожної частини 
кваліфікаційної роботи повинна визначатися 
її темою.

Завдання повинні розкривати мету кваліфі-
каційної роботи. мета і завдання роботи зу-
мовлюють формулювання гіпотези.

Гіпотеза виступає як форма розвитку знання 
і творчого пошуку, спосіб вирішення супе-
речностей. Основними функціями гіпотези у 
кваліфікаційній роботі є такі: 

• окреслення кола завдань; 

• систематизація складових науково-
го апарату дослідження та етапів його 
проведення; 

• прогнозування результатів наукового 
пошуку; 

• встановлення зв’язку між уже відомими 
та новими фактами, отриманими у проце-
сі дослідження.

Основна частина рубрикується, як правило, 
за трьома розділами, кожен із яких, у свою 
чергу, поділяється на 2–4 підрозділи, які за 
обсягом повинні бути приблизно співроз-
мірні. кількість підрозділів дорівнює кіль-
кості розв’язуваних у кваліфікаційній роботі 
завдань, а кількість розділів відповідає логі-
ко-тематичному групуванню завдань за смис-
ловими блоками.

В основній частині кваліфікаційної роботи 
автор викладає теоретичний аналіз пробле-
ми і критичну оцінку різних поглядів, кон-
кретний внесок різних учених, наукових шкіл 
і напрямів; систематизацію і узагальнення 
фактів, візуальну їхню ілюстрацію; процес 
доведення гіпотез; інтерпретацію виявлених 
тенденцій і закономірностей; аргументова-
ність висновків, обґрунтованість пропозицій 
і рекомендацій. 

У розділах основної частини кваліфікаційної 
роботи описується: 

• огляд літератури за темою, аналіз чинних 
правових норм вітчизняного або інозем-
ного законодавства та міжнародних нор-

мативно-правових актів (з виявленням 
реальних недоліків, наявних прогалин і 
шляхів їх усунення, а також порівняльну 
характеристику аналогічних норм інших 
держав); 

• окреслення основних етапів розвитку на-
укової думки з проблеми дослідження, ок-
ремі результати, які використовуються в 
роботі, або на ідеях і висновках яких автор 
досліджує питання, розв’язує завдання; 

• обґрунтування вибору напряму дослі-
дження, методів виконання завдань, 
оцінка загальної методики проведення 
дослідження; 

• результати досліджень, оцінка повноти 
розв’язання поставлених завдань та до-
стовірності одержаних результатів. 

кожний розділ доцільно завершувати форму-
люванням висновків (квінтесенція розділу).

У першому розділі кваліфікаційної роботи 
висвітлюються теоретичні, теоретико-мето-
дологічні, історико-правові, соціально-пси-
хологічні й соціологічні аспекти проблеми (ре-
троспективний аналіз предмета дослідження, 
сутність сучасного стану проблеми, прогноз 
напрямів її вирішення на підставі проаналі-
зованих літературних джерел, законодавчої 
та нормативно-правової бази).

У другому розділі кваліфікаційної роботи ана-
лізується нормативно-правове чи організа-
ційне регулювання проблеми, розкриваються 
позитивні й негативні аспекти реалізації тих 
чи інших аспектів регулювання, стан пробле-
ми на практиці, опис запропонованих інно-
ваційних розробок та оцінку їхньої ефектив-
ності, надається класифікація явищ, об’єктів, 
їх порівняльна характеристика. якщо робота 
має міжнародно-правовий характер, виділя-
ються особливості міжнародно-правового ре-
гулювання певної сфери, проводиться аналіз 
змісту міжнародно-правових норм, механіз-
му їх реалізації, характеристика кодифікацій-
них процесів, нормотворча та імплементацій-
на діяльність міжнародних організацій. 
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У третьому розділі представляються резуль-
тати емпіричних досліджень, їхня оцінка та 
визначаються пропозиції щодо вдосконален-
ня шляхів вирішення проблеми з відповідним 
обґрунтуванням.

композиція кваліфікаційної роботи – це по-
слідовність розташування її частин: основно-
го тексту та довідково-супроводжувального 
матеріалу. Найбільша за обсягом основна ча-
стина поділяється на логічно підпорядковані 
складові – розділи, які формують структу-
ру, визначають зміст викладеного матеріа-
лу, їхній взаємозв’язок і взаємозалежність. 
Неприпустимо, щоб збігалися назви одного 
розділу і теми кваліфікаційної роботи (тоді 
інші розділи будуть просто зайвими); щоб 
назви підрозділів збігалися з назвами розді-
лів; назва не повинна складатися виключно з 
назви нормативно-правового акта, органу або 
організації; не бажано використання абревіа-
тур у найменуваннях розділів та підрозділів.

Змістове наповнення кожного розділу ква-
ліфікаційної роботи визначається її темою, 
яка має бути розкрита без пропуску логіч-
них ланок, аргументовано, уникаючи загаль-
них слів, бездоказових тверджень, тавтоло-
гій. Тези необхідно підтверджувати фактами 
(зазначаючи їхню достовірність і типовість), 
думками різних авторів, результатами емпі-
ричних даних, аналізом конкретного прак-
тичного досвіду. Варто уникати безсистемно-
го викладення фактів без достатнього їхнього 
осмислення та узагальнення. 

Порівняльний аналіз допомагає виділити го-
ловне, типове в питаннях, що розглядають-
ся, простежити зміни, що сталися з об’єктом 
протягом останніх років, виявити закономір-
ності, проаналізувати причини змін, визна-
чити тенденції та перспективи подальшого 
розвитку.

Особливу увагу варто звернути на забезпе-
чення якості змістової сторони викладу ма-
теріалу: логічність і послідовність, повноту і 
репрезентативність, широту використання 
нормативних і наукових джерел, загальну 

грамотність, відповідність стандартам і при-
йнятим правилам. 

Обов’язковою умовою об’єктивності викла-
дення матеріалу є вказівка на джерело: ким 
висловлена та чи інша думка, кому конкретно 
належить те чи інше положення.

Завершальна частина кваліфікаційної ро-
боти містить висновки, що характеризують 
підсумки дослідження щодо вирішення по-
рушеної проблеми. Висновки формулюються 
обґрунтовано, конкретно, логічно, не обтя-
жуючи додатковою інформацією, у стверджу-
вальній формі (одержано, проаналізовано, 
вирішено). Один висновок не повинен супе-
речити іншому, а підкріплювати його. якщо 
висновки не пов’язані між собою, текст утра-
тить свою єдність. 

Висновки визначають найбільш важливі на-
укові та практичні результати дослідження, 
що відповідають поставленим завданням.

У висновках треба зазначити не тільки пози-
тивне, що вдалося виявити в результаті до-
слідження, а й недоліки та проблеми, а також 
конкретні рекомендації щодо їхнього усунен-
ня. Основна вимога – не повторювати зміст 
вступу, основної частини роботи і висновків, 
зроблених у розділах. Загальними вимогами 
до висновку є: чіткість і логічність викладу, 
аргументованість основних положень, точ-
ність формулювань, конкретність викладу 
результатів роботи.

Пропозиції та рекомендації щодо практично-
го використання висновків у вирішенні кон-
кретного завдання в певних умовах повинні 
бути перспективними, враховувати не тільки 
існуючі умови, а й зміни, що повинні статися 
найближчим часом (наприклад, пропозиції 
щодо вдосконалення чинної законодавчої та 
нормативно-правової бази, поліпшення чи 
зміни правозастосовної практики тощо).

Список використаних джерел – бібліогра-
фічний опис інформаційних джерел, які були 
використані у процесі дослідження.
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1.3. Лінгвістичні вимоги до кваліфікаційної роботи

Список використаних джерел подається від-
повідно до вимог Державного стандарту в 
наступній послідовності: законодавчі та нор-
мативно-правові акти; за абеткою навчальна 
та наукова література як вітчизняна, так і іно-
земна (мовою оригіналу), інтернет-ресурси. 

Список використаних у бакалаврській роботі 
джерел повинен містити не менше 60 найме-
нувань, у магістерській роботі – не менше 80. 
Список використаних джерел свідчить про 
обсяг здійсненої автором роботи, рівень ви-
вчення стану досліджуваної проблеми і нави-
чок роботи з науковою літературою. Більша 
частина використаних джерел має бути но-
вітньою. Використання іноземних джерел 
особливо важливо під час написання кваліфі-
каційної роботи з міжнародного права (вико-
ристання джерел іноземною мовою підвищує 
рейтинг роботи) (додаток 4);

Анотація українською та іноземною мовами 

Студенти подають анотацію кваліфікаційної 
роботи українською та іноземною мовою, 
яку вони вивчали у Академії. Обсяг анота-
ції – 25-30 рядків (2000 друкованих знаків). 
Викладення матеріалу в анотації повинно 
бути стислим і точним. Після кожної анотації 
наводять ключові слова відповідною мовою. 
ключові слова подають в називному відмінку, 

друкують у рядок, через кому. Загальна кіль-
кість слів має бути не менше трьох та не біль-
ше десяти (додаток 5).

Додатки (за необхідності) – різний за змістом 
допоміжний матеріал, який має додаткове, 
довідкове значення. До додатків треба відно-
сити: статистичні дані, бланки тестів і опи-
тувальників, результати аналізу юридичних 
справ, проекти нормативно-правових актів, 
програми тренінгів та навчальних занять, 
опис конкретних методик, математичні ре-
зультати досліджень, опис алгоритмів і про-
грам вирішення завдань, ілюстрації допоміж-
ного характеру тощо. 

Додатки оформлюють як продовження пись-
мової роботи на наступних її сторінках або 
у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у 
порядку виникнення посилань у тексті робо-
ти. якщо додатки оформлюють на наступних 
сторінках роботи, кожний такий додаток по-
винен починатися з нової сторінки. Додаток 
повинен мати заголовок, надрукований угорі 
малими літерами з першої великої симетрич-
но відносно тексту сторінки. Посередині ряд-
ка над заголовком малими літерами з першої 
великої друкується слово «Додаток» і велика 
літера української абетки, що позначає дода-
ток (наприклад, Додаток А), за винятком лі-
тер Ґ, Є, Ж, і, ї, и, Й, О, Ч.

Підвищення інформаційності тексту квалі-
фікаційної роботи здійснюється лексичними, 
морфологічними та синтаксичними спосо-
бами. Рекомендуються прийоми, що дозво-
ляють досягти максимальної лаконічності 
викладу змісту роботи. Для наукового тексту 
характерні смислова завершеність, цілісність 
і зв’язність думок, наявність спеціальної тер-
мінології. Виклад змісту здійснюється за до-
помогою функціонально-лексичних засобів 
зв’язку, що вказують на послідовність роз-
витку думки (спочатку, перш за все, потім, 

по-перше, по-друге, отже тощо), суперечливі 
відношення (однак, позаяк тощо), причин-
но-наслідкові відношення (тому, внаслідок 
цього, до того ж тощо), перехід від однієї 
думки до іншої (звернемось до, необхідно зу-
пинитися на, потрібно розглянути тощо), 
підсумовування (отже, таким чином, на сам 
кінець, сказане дозволяє зробити висновок, 
підводячи підсумок тощо).

Завдяки спеціальній термінології з’являється 
можливість у короткій та лаконічній формі 
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наводити розгорнуті визначення і характе-
ристики наукових фактів, понять, процесів, 
явищ. Оскільки науковий термін – не просто 
слово, а вираження сутності даного явища, 
то його варто обирати надзвичайно уважно. 
Не дозволяється довільно змішувати в одно-
му тексті різну термінологію, застосовувати 
замість прийнятих, наприклад, в юридичній 
науці термінів професіоналізми (як прави-
ло, використовуються у вузькому колі спеці-
алістів і зрозумілі лише їм). У науковій мові 
розповсюджені вказівні займенники «цей», 
«той», «такий». Вони не лише конкрети-
зують предмет, а виражають логічні зв’язки 
між частинами висловлювання. Займенники 
«щось», «дещо» у силу невизначеності у нау-
ковому тексті не використовуються.

Синтаксис наукової мови характеризується 
логічною послідовністю – окремі речення є 
частиною складного синтаксичного цілого, 
усі компоненти (прості й складні), як прави-
ло, тісно взаємопов’язані, кожний наступний 
випливає з попереднього, або є наступним 
ланцюжком у міркуванні. Тому для наукового 
тексту, що висвітлює складну аргументацію 
і виявляє причинно-наслідкові відношення, 
характерні складні речення різних видів з чіт-
кими синтаксичними зв’язками. У науковому 
тексті частіше зустрічаються складнопідряд-
ні, а не складносурядні речення. Це поясню-
ється тим, що складнопідрядні конструкції 
виражають причинні, тимчасові, умовні, на-
слідкові і подібні відношення, а також тим, 
що окремі частини у цих реченнях тісніше 
пов’язані між собою, ніж у складносурядних. 
Безособові речення у наукових текстах вико-
ристовують для опису фактів, явищ і проце-
сів. Номінативні речення застосовуються у 
назвах розділів, підрозділів, підписах до ма-
люнків, ілюстрацій.

Наукова мова має чисто стилістичні осо-
бливості. Об’єктивність викладення тексту 
є основною рисою. Звідси наявність у тексті 
кваліфікаційних робіт увідних слів та словос-
полук, що вказують на ступінь достовірно-
сті повідомлення (звісно, зрозуміло, дійсно), 

як такий, що пропонується (як видно, певно, 
очевидно, можна вважати), як можливий 
(напевно, можливо). Обов’язковою умовою 
об’єктивності викладу матеріалу є також вка-
зівка на його джерело, ким висловлена дана 
думка (положення, висловлювання). У тексті 
зазначену умову можна реалізувати, вико-
ристовуючи спеціальні увідні слова і словос-
полуки (на думку, за повідомленням, за дани-
ми, на нашу думку тощо).

Стиль письмової наукової мови – це безосо-
бовий монолог. Враховуючи, що увага зосере-
джена на змісті та логічній послідовності по-
відомлення, а не на суб’єкті, виклад матеріалу 
ведеться від третьої особи. Порівняно рідко 
використовуються форми першого і зовсім не 
використовуються – другої особи займенни-
ків однини. Вираження авторства через «ми» 
дозволяє відобразити свою думку як думку 
певної групи людей, наукової школи або на-
укового напряму. Однак уживання даного за-
йменника повинно мати міру. Рекомендується 
звертатися до конструкцій, що обмежують 
його вживання. Такими конструкціями є нео-
значено-особистісні речення, виклад від тре-
тьої особи («Автор вважає…»).

Особливістю мови наукової прози є також 
відсутність експресії. Звідси домінуюча фор-
ма оцінки – констатація ознак, притаманних 
слову, яке визначають. Тому більшість при-
кметників є тут частинами термінологічних 
виразів. Так, правильним буде прикметник 
«наступні» замінити займенником «такі», 
який підкреслює послідовність перерахуван-
ня особливостей і прикмет.

якості, що визначають культуру наукової 
мови, є точність, ясність і стислість. Змістовна 
точність – основна умова, що забезпечує нау-
кову і практичну цінність інформації квалі-
фікаційної роботи. Дійсно, не правильно ді-
бране слово може суттєво викривити смисл 
написаного, надати можливість двозначного 
тлумачення тієї чи іншої фрази, надати тексту 
небажаного відтінку. Звідси різного роду лек-
сичні помилки. 
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1.4. Технічні вимоги до кваліфікаційної роботи

Оформлення роботи є важливим елементом її 
виконання, а також фактором, який врахову-
ється при її оцінюванні під час рецензування 
та захисту. кваліфікаційна робота пишеться: 

• українською мовою; 

• друкується на одній сторінці аркушу бі-
лого паперу формату А4 (210x297 мм), 
з використанням шрифту Тіmеs New 
Roman розміром 14 пунктів з полуторним 
міжрядковим інтервалом; 

• обсяги кваліфікаційних робіт, як пра-
вило, складають (без «СПиСкУ 
ВикОРиСТАНиХ ДЖЕРЕЛ» і 
«ДОДАТкіВ»):

‒ бакалаврська робота: 60–70 друкова-
них сторінок

‒ магістерська робота: 80–100 друкова-
них сторінок

• заголовки структурних частин «ЗміСТ», 
«ВСТУП», «РОЗДіЛи», «ВиСНОВки», 

«СПиСОк ВикОРиСТАНиХ ДЖЕРЕЛ», 
«ДОДАТки» друкують великими літе-
рами по центру до тексту; крапка в кінці 
заголовка не ставиться, якщо заголовок 
складається з двох або більше речень, їх 
розділяють крапкою; заголовки підрозді-
лів друкують маленькими літерами (крім 
першої великої) з абзацного відступу, у 
кінці заголовку ставиться крапка; від-
стань між заголовками (крім заголовків 
пунктів) за текстом має дорівнювати три 
інтервали; 

• нумерація сторінок ведеться наскрізно 
арабськими цифрами у верхньому право-
му куту (першою сторінкою є титульний 
аркуш, на ньому номер не ставиться, але 
рахується); у нумерації розділу номер ста-
виться римськими цифрами після слова 
«РОЗДіЛ», при нумеруванні підрозділів 
крапка ставиться; ілюстрації позначають-
ся скороченим словом «Рис.» та номером, 
що повинен складатися з номеру розділу 

Точність наукової мови обумовлена не лише 
цілеспрямованим добором слів й висловлю-
вань – не менше важливий вибір граматичних 
конструкцій, що передбачає точне дотриман-
ня норм зв’язків у фразі. ясність – це вміння 
писати доступно і зрозуміло. У більшості ви-
падків порушення цієї вимоги викликається 
прагненням авторів надати кваліфікаційній 
роботі видимість науковості. Звідси і зовсім 
не потрібна наукообразність (коли простим, 
усім знайомим предметам дають складну наз-
ву). Ще однією причиною неясності може ста-
ти неправильний порядок слів у фразі. Часто 
доступність і зрозумілість називають просто-
тою. Простота викладу тексту сприяє тому, 
що робота читається легко. Однак не можна 
ототожнювати простоту і примітивність.

Лаконічність – обов’язкова якість наукової 
мови, що більше за все визначає її культуру. 
Вона демонструє вміння уникати непотріб-
них повторів, зайвої деталізації і словесно-
го сміття. Тому слова і словосполуки, які не 
несуть смислового навантаження, повинні 
виключатися з тексту роботи. До смислової 
надмірності відносять і вживання без потре-
би іноземних слів, які дублюють слова рідної 
мови і тим самим ускладнюють висловлюван-
ня. інший різновид багатослів’я – тавтоло-
гія, тобто повторення того ж самого іншими 
словами. 

Варто звернути увагу і на таке питання, як 
розбивка тексту на абзаци (кожен абзац по-
винен містити певну думку, виражену однією 
чи кількома фразами або реченнями) та за-
гальну грамотність викладу.
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та порядкового номеру у даному розділі 
ілюстрації (наприклад, Рис. 1.2); позна-
чення розташовується по центру до тек-
сту під ілюстрацією; позначення таблиці 
здійснюється також двома цифрами, але 
слово «Таблиця» пишеться повністю, з 
великої літери та ставиться над таблицею 
справа.  

• поля: ліве – 30 мм, верхнє, нижнє – 20 мм; 
праве – 10–15 мм; 

• посилання оформлюються у квадратних 
дужках по тексту, де зазначається номер 
джерела у «СПиСкУ ВикОРиСТАНиХ 
ДЖЕРЕЛ» та сторінка, або кілька сто-
рінок (перша і друга цифри розділюються 
комою);

• ініціали, як правило, ставляться перед 
прізвищем автора, який згадується в 
тексті.

Переліки. Одним із лексичних засобів на-
укової мови є переліки: по-перше, по-друге, 
по-третє; спершу, потім, далі, нарешті, на 
першому етапі, на другому етапі та ін. якщо 
елементами переліку є незакінчені фрази, то 
вони починаються з маленьких літер, позна-
чаються арабськими цифрами, маленькими 
літерами або маркерами і відокремлюються 
один від одного крапкою з комою. коли пе-
релік складається із закінчених фраз, то вони 
обов’язково пишуться з абзацними відсту-
пами, починаються з великих літер і відо-
кремлюються одна від одної крапкою. Текст 
елементів переліку підпорядковується одній 
увідній фразі, яку не рекомендується перери-
вати на прийменнику або сполучнику (на, із, 
що, як тощо).

Скорочення слів треба здійснювати відпо-
відно до чинного стандарту «інформація та 
документація. Скорочення слів в українській 
мові в бібліографічному описі. Загальні ви-
моги та правила». Найуживаніші способи 
скорочення:

а) залишається лише перша (початкова) літе-
ра слова (м. – місто, с. – сторінка, т. – том);

б) залишається частина слова, закінчення і 
суфікс відкидається (рисунок – рис., дивись – 
див., область – обл.);

в) при позначенні цифрами років і століть 
(р. – рік, рр. – роки, ст. – століття).

Після переліку використовують умовні по-
значення: та ін. – та інше, і т.д. – і так далі, і 
т.п. – і тому подібне. У середині речення слова 
«та інші, і таке інше» не скорочуються, не ре-
комендується скорочувати слова «так званий, 
наприклад, формула, рівняння». У наукових 
текстах широко вживаються літерні абре-
віатури (ЄС), символи та фізичні одиниці, 
прийняті в міжнародній системі одиниць Сі 
(ГОСТ 988677 – 61). 

якщо в текст уводяться власні скорочення, 
необхідно дотримуватися правила, за яким 
перше згадування такої абревіатури зазнача-
ється у круглих дужках після повної назви, 
далі по тексту – без розшифровування. При 
використанні певного символу необхідно, 
щоб одна й та сама величина за текстом була 
позначена однаково.

Подання цифрової інформації. Необхідно 
дотримуватися загальноприйнятих правил.

1. Числові значення величин з одиницями 
вимірювання записуються арабськими 
цифрами, а без одиниць вимірювання 
від 1 до 9 – словами. коли наводиться ді-
апазон значень, виражених в однакових 
одиницях вимірювання, то одиниця ви-
мірювання вказується після останнього 
числового значення, наприклад: від 5 до 
15 років. У великих числах нулі треба за-
мінювати скороченнями: тис, млн, млрд  
(пишуться без крапки).

2. Прості та складні порядкові числівники 
пишуться словами (другий, двадцять п’я-
тий, триста шостий). Числівники, що вхо-
дять до складних слів, пишуться цифрами 
(10-відсоткова вибірка). Порядкові чис-
лівники, позначені арабськими цифрами, 
мають відмінкові закінчення (3-тя декада, 
90-ті роки). При переліку порядкових чис-
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лівників відмінкове закінчення ставиться 
один раз (товари 1 та 2-го гатунку).

Без відмінкових закінчень записуються по-
рядкові числівники, позначені арабськими 
цифрами, якщо вони стоять після іменника, 
до якого відносяться (у розділі 2, на рис. 5.1). 
Без відмінкових закінчень записуються по-
рядкові числівники римськими цифрами для 
позначення століть, кварталів року, томів ви-
дань (XXI століття, II квартал).

Формули. Формула вводиться в речення як 
його повноправний член, тому в кінці фор-
мули і в тексті перед нею розділові знаки 
ставлять відповідно до правил пунктуації. 
Формули розміщують окремими рядками 
посередині аркуша. Формули, на які є поси-
лання далі по тексту, нумеруються. Порядкові 
номери формул позначають арабськими циф-
рами і записують у круглих дужках праворуч. 
Посилання на формули беруть у круглі дуж-
ки, наприклад: у формулі (6.1).

Експлікація формули (пояснення символів) 
розміщується безпосередньо під формулою, 
від якої відокремлюється комою. кожний 
символ подається з нового рядка у тій по-
слідовності, в якій вони введені у формулу. 
Перший рядок розшифрування починається 
зі слова «де» без двокрапки. між символом і 
розшифруванням ставиться тире, після роз-
шифровування перед наступним символом 
– крапка з комою. Переносити формулу на 
наступний рядок можна лише на знаках опе-
рацій, повторюючи їх у наступному рядку.

Таблиці. Систематизований цифровий мате-
ріал подається у формі статистичних таблиць, 
які спрощують порівняння та аналіз даних. 
Підпорядковуючись принципу компактного 
та раціонального викладення матеріалу, не-
обхідно додержуватись певних правил тех-
нічного оформлення таблиць, зокрема:

• назва таблиці, заголовки рядків і граф 
мають бути чіткими, лаконічними, без 
скорочень; у назві таблиці треба уника-
ти слів «значення, величина, розрахунок»; 

обов’язковими є вказівки на об’єкт, його 
часову і географічну ознаки;

• заголовки підрозділів починаються з ве-
ликої літери (їх вказують в однині (рік, 
країна, елемент), одиниці вимірювання – з 
використанням загальноприйнятих ско-
рочень, іноді для них відводиться окрема 
графа); якщо одиниця вимірювання спіль-
на для всіх наведених у таблиці даних, її 
вказують над таблицею;

• якщо рядки чи графи таблиці виходять за 
формат сторінки, її частину можна пере-
нести на наступну сторінку (тоді в першій 
частині таблиці нижню горизонтальну лі-
нію, яка її обмежує, не проводять; над на-
ступною частиною пишуть «Продовження 
таблиці...»; заголовки граф (рядків) за-
мінюють відповідними номерами граф 
(рядків);

• інформація, що міститься у рядках (гра-
фах) таблиці, узагальнюється підсум-
ковим рядком «Разом» або «У цілому за 
сукупністю» (коли підсумковий рядок 
розміщується першим, то деталізація 
його подається за допомогою словосполу-
чення «у тому числі» або «з них»; при цьо-
му можна подавати перелік не всіх, а лише 
визначальних складових);

• числа, по можливості, необхідно округля-
ти у межах одного і того самого рядка чи 
графи обов’язково з однаковим ступенем 
точності; 

• відсутність даних у таблиці позначається 
відповідно до причин:

а) якщо клітинка таблиці, передусім підсум-
кова, не може бути заповнена, ставиться знак 
«х»;

б) коли відомості про явище відсутні, ста-
виться три крапки «...» або «відс.»;

в) відсутність самого явища позначається 
тире;

г) дуже малі числа записуються (0,0) або 
(0,00).
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‒ якщо потрібна додаткова інформація, 
певні уточнення цифрових даних, до таблиці 
додається примітка.

Узагальнення за даними таблиці пишуть у 
такий спосіб: таблиця дозволяє зробити ви-
сновок; як видно з таблиці; за результатами 
аналізу даних таблиці... тощо. іноді таблиця 
є безпосереднім продовженням викладено-
го матеріалу і граматично зв’язана з увід-
ною фразою тексту. Тоді використовують 
спрощені таблиці-висновки без заголовка. 
Узагальнені числові дані, які можуть концен-
труватися в таблицях, діаграмах, графіках, 
схемах, треба наводити точно та аргументо-
вано, з посиланням на відповідні джерела чи 
власні обчислення.

Графіки. Досить поширеною формою ілю-
страції наукових результатів є графічні зобра-
ження. їх використовують як для наочного 
візуального відображення результатів дослі-
дження, так і аналізу досліджуваних явищ, 
узагальнення даних і виявлення закономір-
ностей. За допомогою графіків аналізується 
структура, взаємозв’язки і динаміка явищ, 
здійснюється їхній порівняльний аналіз, роз-
міщення. Відповідно до мети дослідження і 
наявного статистичного матеріалу:

• обирається тип графічного образу (діа-
грама, картограма, графіки, картодіагра-
ми тощо);

• визначається система координат;

• задаються масштабні орієнтири (масштаб 
і масштабні шкали).

Наведені у науковому документі таблиці, гра-
фіки, схеми нумеруються окремо за кожним 
видом ілюстрацій так само, як і формули, – 
арабськими цифрами наскрізно або у межах 
розділу. На всі ілюстрації в тексті мають бути 
посилання. їх пишуть скорочено і без по-
значення «№». Посилаючись на ілюстрації, 
не треба словами переказувати їхній зміст. 
Словесний коментар необхідний лише тоді, 
коли виникла потреба звернути увагу на най-
більш значимий факт або частину ілюстрації, 

які будуть використані для теоретичних ви-
кладок або обґрунтовування висновків.

Цитати. Цитата – буквально відтворені фраг-
менти чужої промови чи статті для підтвер-
дження власного погляду або полеміки з ци-
тованим автором. Для ідентифікації поглядів 
при зіставленні різних точок зору, для під-
твердження власних доводів посиланням на 
авторитетне джерело наводяться цитати. 

Загальні техніко-орфографічні правила 
оформлення цитат:

• текст цитати береться в лапки і при-
водиться у тій граматичній формі, як у 
першоджерелі;

• якщо цитата повністю відтворює текст, її 
починають з великої літери в усіх випад-
ках, крім одного, коли цитата є частиною 
речення автора.

кожна цитата повинна мати посилання на 
джерело, бібліографічний опис якого пода-
ється відповідно до вимог діючого стандарту. 
Застосування так званих розлапкованих ци-
тат, коли думки іншого автора видаються 
за особисті, розглядається як грубе пору-
шення літературної та наукової етики, 
кваліфікується як плагіат*. Бібліографічні 
посилання потрібно винести за текст, поси-
лаючись на список джерел інформації. Номер 
джерела і номер сторінки, на якій надрукова-
на цитата, беруться у квадратні дужки [5, С. 
122]. коли першоджерело недоступне, можна 
скористатися цитатою, наведеною в іншому 
виданні, зробивши бібліографічне посилання 
словами «Цит. за...».

Окрім прямого цитування, часто застосову-
ють переказ тексту першоджерела своїми сло-
вами. При непрямому цитуванні треба бути 
максимально точним при викладенні думки 
автора. Форми словесних запозичень різні, 

* Див. Положення «Про внутрішню систему 
запобігання та виявлення академічного плагіату в 
кваліфікаційних роботах», затверджене вченою радою 
Академії адвокатури України 26 березня 2015 р. зі 
змінами, в редакції від 18 грудня 2019 р.
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1.5. Типові помилки у написанні та оформленні 
кваліфікаційної роботи

проте академічний мовний етикет виробив 
низку сталих речових штампів:

Питання про .... докладно викладено в робо-
ті... [посилання].

Визначається за методикою, розробленою .... 
[посилання].

як стверджує ..., чиї рекомендації наводяться 
далі... [посилання].

Цифрові дані взяті з ... [посилання].

Спираючись на зміст цитат, можна створити 

систему переконливих доказів, які потріб-

ні для об’єктивної характеристики явища. 

Однак не можна перетворювати кваліфіка-

ційну роботу на «попурі з цитат».

1. Зміст роботи не відповідає темі кваліфіка-
ційної роботи або не розкриває її в основ-
ній частині.

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не 
відбивають реальну проблемну ситуацію, 
стан об’єкта.

3. мета дослідження не пов’язана з пробле-
мою, сформульована абстрактно і не від-
биває специфіки об’єкта і предмета.

4. Автор не виявив самостійності, робота 
являє собою компіляцію або плагіат.

5. Не зроблено глибокого і всебічного ана-
лізу сучасних офіційних і нормативних 
документів, нової спеціальної літератури 
(останні 5–7 років) з теми дослідження.

6. Аналітичний огляд вітчизняних і зару-
біжних публікацій з теми роботи має фор-

му анотованого списку і не відбиває рівня 
досліджуваності проблеми.

7. Не розкрито зміст та організацію особи-
стого експериментального дослідження, 
поверхово висвітлено стан практики.

8. кінцевий результат не відповідає меті до-
слідження, висновки не відповідають по-
ставленим завданням.

9. У роботі відсутні посилання на першодже-
рела або вказані не ті, з яких запозичена 
інформація.

10. Бібліографічний опис джерел не відпові-
дає вимогам державного стандарту.

11. Відсутність власних поглядів автора на 
проблему та шляхи її вирішення.

12. Обсяг та оформлення роботи не відпові-
дають вимогам даного Положення.
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Розділ 2. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ  
  КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

2.1. Попереднє обговорення кваліфікаційної роботи

кваліфікаційна робота не пізніше ніж за 
півтора місяці до захисту надається науко-
вому керівникові, який після перевірки ро-
боти підписує титульний аркуш і разом із 
своїм письмовим відгуком та/або заповненим 
Розділом 3 матеріалів до захисту магістер-
ської роботи передає її на кафедру. 

кваліфікаційна робота здобувача освіти під-
лягає обов’язковій перевірці на академіч-
ний плагіат, що відбувається відповідно до 
Положення «Про внутрішню систему запобі-
гання та виявлення академічного плагіату в 
кваліфікаційних роботах».

У випадку встановленого факту порушення 
академічної доброчесності (встановлення 
факту академічного плагіату), здобувач осві-
ти, щодо якого розглядається питання про 
порушення ним академічної доброчесності, 
має право:

• ознайомитися з усіма матеріалами пере-
вірки щодо встановлення факту порушен-
ня академічної доброчесності та подати до 
них зауваження;

• надавати усні та письмові пояснення або 
відмовитися від надання будь-яких пояс-
нень, брати участь у дослідженні доказів 
порушення академічної доброчесності;

• знати про дату, час і місце та бути присут-
нім під час розгляду питання про вста-
новлення факту порушення академічної 
доброчесності та притягнення його до 
академічної відповідальності; 

• оскаржити рішення про притягнення до 
академічної відповідальності.

Попереднє обговорення кваліфікаційної 
роботи здійснюється не пізніше 15 квітня 
поточного року на засіданні кафедри (або 
міжкафедральних засіданнях) з урахуванням 
висновків наукового керівника, метою якого 
є здійснення студентом аналізу пропозицій 
та зауважень, доопрацювання роботи для її 
захисту та отримання кафедрального допус-
ку до захисту, оформленого  протоколом засі-
дання кафедри. 

Для магістерськиї робіт заповнюється 
Розділ 2 матеріалів до захисту магістерської 
роботи. 

Наукова дискусія є однією з найефективніших 
форм колективної творчої праці, тому важли-
во дотримуватись всіх умов, що забезпечують 
її плідність. Від учасників дискусії вимагаєть-
ся активність, уміння бачити позитивні сто-
рони кваліфікаційної роботи, що піддається 
критиці; правильне викладення позиції, чітка 
кваліфікація суті помилки (чи має вона прин-
циповий характер, йдеться про некоректність 
формулювань чи про неправильність концеп-
ції автора), окреслення можливих шляхів її 
виправлення. Серед цих умов не останнє міс-
це посідає виконання етичних вимог.

Учасники обговорення заздалегідь знайом-
ляться зі змістом, висновками і пропозиціями, 
а також з найбільш спірними фрагментами 
роботи. На обговорення треба виносити лише 
принципові питання. Повідомлення студен-
та, що передує обговоренню, повинно бути 
змістовним, послідовним, чітким і стислим. 

Після обговорення кваліфікаційної роботи, 
отримання консультацій, зауважень і порад 
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2.2. Рецензування кваліфікаційної роботи

автор кваліфікаційної роботи повинен про-
вести необхідне доопрацювання. 

За результатами обговорення кафедра при-
ймає рішення про допущення чи недопущен-
ня або про допущення за умови виправлення 
встановлених недоліків (з зазначенням термі-
ну усунення недоліків) кваліфікаційної робо-
ти до захисту на засіданні Ек, про що студент 
інформується персонально. 

При негативному висновку кафедри витяг з 
протоколу засідання надається керівникові 
навчальної частини який виносить на роз-
гляд Ек питання про недопущення студента 
до захисту кваліфікаційної роботи. 

Подана кваліфікаційна робота передається 
на рецензування та або заповнення Розділу 4 
матеріалів до захисту магістерської роботи.

Відгук наукового керівника являє собою 
письмовий виклад думки особи, яка здійснює 
безпосереднє керівництво підготовкою та на-
писанням кваліфікаційної роботи, стосовно 
актуальності, повноти, завершеності, науко-
вої новизни та практичної цінності роботи, 
а також особистого внеску студента в розро-
бленість порушених у роботі проблем (для 
магістерських робіт заповнюється Розділ 3 
матеріалів до захисту магістерської роботи). 

У відгуку (додаток 6) наукового керівника 
звертається увага на таке:

• актуальність теми;

• ступінь практичного значення результатів;

• рівень підготовки автора до виконання 
професійних обов’язків;

• ступінь самостійності у виконанні роботи;

• оригінальність вирішення проблеми;

• уміння працювати з джерелами 
інформації;

• ступінь оволодіння методами 
дослідження;

• повнота та якість розробки теми;

• логічність, послідовність, аргументова-
ність, грамотність викладення матеріалу;

• відповідність роботи встановленим 
вимогам.

Рецензія (додаток 7) являє собою довільний 
аналіз та критичну оцінку кваліфікаційної 
роботи. На кожну кваліфікаційну роботу на-
дається одна рецензія. 

Рецензування кваліфікаційної роботи здійс-
нюється перед її першим обговоренням на 
кафедрі.

Рецензентами призначаються особи з числа 
провідних науково-педагогічних працівників 
або науковців певного фаху Академії та про-
фільних (з юридичних, філологічних, міжна-
родних відносин галузей) вищих навчальних 
закладів ііі-іV рівнів акредитації, які мають 
науковий ступінь та/або вчене звання, стаж 
роботи яких складає не менше десяти років, 
а також практикуючих юристів, міжнародни-
ків та філологів. 

кандидатура рецензента визначається завід-
увачем кафедри, за якою закріплено студента 
для написання кваліфікаційної роботи.

Рецензія на кваліфікаційну роботу надається 
в письмовій формі та повинна відображати:

• ступінь відповідності теми і змісту роботи;

• актуальність дослідження;

• ефективність використаної методики нау-
кового пошуку;

• рівень використання набутих у процесі 
навчання теоретичних знань;
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• обізнаність у сучасних дослідженнях з 
даної проблематики, критичність аналізу 
публікацій, представлених у літературі та 
інших інформаційних джерелах; 

• ступінь повноти розкриття теми;

• наявність емпіричного матеріалу, у тому 
числі зібраного самим автором роботи;

• достовірність результатів, перспектив-
ність і обґрунтованість висновків;

• стиль викладу та оформлення роботи;

• недоліки роботи;

• пропозиції щодо оцінки.

(Для магістерських робіт заповнюється 
Розділ 4 матеріалів до захисту магістерської 
роботи).

Рецензію можна й не завершувати оцінкою, 
якщо остання випливає зі змісту рецензії. 
Негативна рецензія не є підставою для недо-
пущення кваліфікаційної роботи до захисту, 
але враховується при її оцінюванні. 

2.3. Подання кваліфікаційної роботи до захисту

До захисту допускаються кваліфікаційні ро-
боти студентів, які виконали всі вимоги на-
вчального плану, пройшли і захистили перед-
бачену ним навчальну і педагогічну практику, 
подали у встановлений термін роботу і пози-
тивні відгук і рецензію на неї. кваліфікаційна 
робота подається у вигляді спеціально під-
готовленого рукопису у твердій палітурці в 
одному примірнику, з рецензією та відгуком 
наукового керівника. 

Для захисту кваліфікаційних робіт наказом 
ректора Академії створюються комісії за ос-
новними напрямами наукових досліджень з 
числа найбільш кваліфікованих науково-пе-
дагогічних працівників, із залученням на-
уковців, у складі голови, трьох членів та се-
кретаря. У роботі комісії з правом дорадчого 
голосу можуть брати участь наукові керівни-
ки та рецензенти кваліфікаційних робіт. 

Термін подання кваліфікаційної роботи до 
Ек – не пізніше ніж десять днів до захисту. 
Для захисту кваліфікаційних робіт до комісії 
подаються:

• робота студента із записом висновку за-
відувача випускової кафедри про допуск 
студента до захисту;

• для магістерських робіт – заповне-
ні матеріали до захисту магістерської 
роботи;

• письмовий відгук керівника з характе-
ристикою діяльності випускника під час 
виконання дипломної роботи;

• письмова рецензія на дипломну роботу.

До комісії можуть подаватись й інші матері-
али, які характеризують наукову і практичну 
цінність виконаної кваліфікаційної роботи: 
друковані статті за темою роботи; тези нау-
кових доповідей; документи, що вказують на 
практичне застосування роботи тощо.

Кваліфікаційна робота не допускається до 
захисту, якщо:

• без узгодження за встановленою проце-
дурою були внесені зміни до назви теми;

• порушені встановлені терміни подання 
роботи на розгляд рецензента, засідання 
кафедри чи комісії;

• є невідповідність між назвою теми і зміс-
том роботи;

• встановлено факт плагіату чи компіляції;

• суттєво порушені вимоги щодо оформ-
лення роботи;

• відсутні відгук наукового керівника чи 
рецензія.
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2.4. Захист кваліфікаційної роботи

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на 
відкритому засіданні Ек з обов’язкової при-
сутності голови комісії. Порядок роботи ко-
місії затверджується головою Ек. Процедура 
захисту кваліфікаційних робіт є публічною, з 
присутністю всіх бажаючих. 

Процедура захисту кваліфікаційних робіт 
містить:

• представлення студента та його роботи 
головою Ек;

• виступ автора кваліфікаційної роботи;

• питання членів Ек і присутніх до автора;

• відповіді на запитання членів Ек і 
присутніх;

• оголошення відгуку наукового керівника 
та рецензії на кваліфікаційну роботу;

• відповіді автора на зауваження наукового 
керівника і рецензента;

• виступ наукового керівника 
(факультативно);

• загальна дискусія (факультативно);

• завершальний виступ студента 
(факультативно);

• підведення підсумків захисту на закрито-
му засіданні Ек;

• публічне оголошення результатів захи-
сту (здійснюється в день захисту після 
оформлення протоколу засідання Ек). 

Засідання комісії із захисту кваліфікаційних 
робіт оформляються протоколом. 

На захист студент заздалегідь готує виступ до 
10 хвилин за часом у довільній формі, де має 
висвітлити наступні питання:

• обґрунтування актуальності теми 
дослідження;

• мету й завдання роботи;

• об’єкт, предмет дослідження;

• основні методи дослідження;

• методологічну основу роботи;

• практичну цінність отриманих результа-
тів роботи;

• перспективні напрями вивчення і розвит-
ку обраної проблеми.

У виступі мають міститися також відповіді на 
основні зауваження наукового керівника і ре-
цензента. Для кращого сприймання присут-
німи матеріалу бажано візуалізувати виступ 
власними таблицями, діаграмами, графіками 
тощо. Успішний виступ на захисті передбачає 
дотримання певних правил, зокрема: 

• упевненість і вільне володіння текстом; 

• логічність, зрозумілість і доступність 
сприймання;

• помірна завантаженість виступу цифрами 
і фактами;

• конкретність і лаконічність відповідей на 
запитання та зауваження;

• дотримання регламенту.

Після виступу студента члени комісії став-
лять запитання, пов’язані з темою кваліфіка-
ційної роботи, перспективами її розвитку та 
впровадження результатів, зокрема, спрямо-
вані на виявлення загального рівня теоретич-
них знань з проблематики; рівня самостій-
ності; перевірку обґрунтованості пропозицій 
і висновків.
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2.5. Оцінювання кваліфікаційної роботи

кваліфікаційна робота як самостійне на-
вчально-наукове дослідження має виявити 
рівень загальнонаукової та спеціальної підго-
товки студента, його здатність застосовувати 
отримані знання під час вирішення конкрет-
них проблем, його схильність до аналізу та 
самостійного узагальнення матеріалу з теми. 
При оцінюванні кваліфікаційної роботи 
враховуються:

• логічна обґрунтованість мети, завдань, 
об’єкта, предмета, методологічної основи;

• повнота розкриття теми;
• обсяг використаних літературних джерел 

та нормативно-правових актів, присвяче-
них проблемі дослідження;

• наявність аналізу, узагальнення вітчиз-
няного та іноземного досвіду розв’язан-
ня відповідної проблеми, обґрунтування 
правомірності його використання в кон-
кретних умовах;

• дотримання правил посилання на інфор-
маційні джерела, запобігання плагіату;

• використання сучасних методів науково-
го дослідження;

• самостійність здійснених досліджень, на-
явність власного внеску в розв’язання до-
сліджуваної проблеми;

• обґрунтованість пропозицій та рекомен-
дацій, висновків; 

• дотримання лінгвістичних вимог викладу 
матеріалу; 

• якість оформлення роботи відповідно до 
чинних вимог і стандартів;

• рівень наукової та практичної підготовки 
автора;

• якість презентації роботи під час її захи-
сту, переконливість відповідей на додат-
кові питання.

Оцінка за кваліфікаційну роботу обрахову-
ється як середнє арифметичне оцінок усіх 

членів Ек і визначається оцінкою за націо-
нальною шкалою («відмінно», «добре», «за-
довільно» і «незадовільно») та шкалою ЕСТS. 
Оцінка заноситься до залікової книжки та в 
екзаменаційну відомість. Оцінка з кваліфіка-
ційної роботи виставляється на закритому за-
сіданні Ек і оголошується її головою студенту 
і всім присутнім на відкритому засіданні.

Оцінка за кваліфікаційну роботу для магіс-
терських робіт виставляється шляхом запо-
внення роздіу «Підсумок» матеріалів до за-
хисту магістерської роботи.

У випадку не згоди з оцінкою із захисту ква-
ліфікаційної роботи здобувач вищої освіти 
має право не пізніше 12 години наступного 
робочого дня за днем оголошення результату 
захисту подати апеляцію на ім’я ректора. У 
випадку надходження апеляції розпоряджен-
ням ректора створюється комісія для її роз-
гляду. Апеляцію розглядають протягом трьох 
робочих днів після її подання. Студентам, які 
отримали під час захисту оцінку «незадовіль-
но», надається право повторно підготувати 
до захисту кваліфікаційну роботу протягом 
трьох років. Екзаменаційна комісія вста-
новлює, чи може студент подати на повтор-
ний захист той самий проект (роботу) з до-
опрацюванням, чи він повинен опрацювати 
нову тему, визначену відповідною кафедрою 
Академії.

У випадку негативного висновку Ек за резуль-
татами повторного захисту кваліфікаційної 
роботи її подальший розгляд не допускається.

За кваліфікаційними роботами зберігається 
статус авторського права. За достовірність 
усіх наведених у кваліфікаційних роботах 
даних відповідальність несе студент та його 
науковий керівник. Секретар комісії після 
закінчення роботи комісії здає кваліфіка-
ційні роботи до бібліотеки Академії, де вони 
реєструються і зберігаються протягом п’яти 
років.
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Національна 
шкала

Шкала 
ECTS Орієнтовні критерії

Результат захисту 
магістерської 
роботи, бали

Відмінно A

Робота відповідає всім вимогам, має ін-
новаційний характер, наукову новизну 
та практичне значення. Захист показав 
високу обізнаність студента в предметі 
дослідження.

90–100

Добре

B

Робота відповідає всім вимогам, має 
практичне значення. Результати до-
слідження можуть бути впроваджено. 
Захист показав обізнаність студента в 
предметі дослідження.

82–89

C

Робота відповідає всім вимогам, але не 
має суттєвої новизни та практичного зна-
чення. Захист загалом засвідчив обізна-
ність студента в предметі дослідження.

74–81

Задовільно

D

Робота загалом відповідає вимогам, але 
немає новизни й практичного значення. 
Робота має деякі зауваження. Захист за-
свідчив не повну обізнаність студента в 
предметі дослідження.

64–73

E

Робота загалом відповідає вимогам, 
але немає новизни й практичного зна-
чення. Робота має суттєві зауваження. 
Захист засвідчив суттєві недоліки та не 
повну обізнаність студента в предметі 
дослідження.

60–63

Незадовільно

FX

Робота не відповідає вимогам, має бага-
то суттєвих зауважень. Захист засвідчив 
відсутність необхідної підготовки сту-
дента, необізнаність студента в предметі 
дослідження. Необхідно доопрацювати 
роботу, але повторний захист можливий.

35–59

F

Робота не відповідає вимогам, захист по-
казав відсутність необхідної підготовки 
студента та повну необізнаність студента 
в предметі дослідження. Тому повторний 
захист неможливий, студент повинен от-
римати нову тему.

1–34
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2.6. Електронний варіант роботи

Для занесення до інформаційної бази квалі-
фікаційних робіт кожен студент має подати 
на кафедру електронний варіант роботи на 
компакт-диску CD-R або іншому носії інфор-
мації. Електронна версія повинна повністю 
відповідати її друкованому варіанту, вклю-
чаючи титульний аркуш, додатки та анота-

цію. Робота подається у вигляді файлу фор-

мату Microsoft Word Document (.doc, .docx). 

Рисунки та допоміжні зображення в роботі 

мають бути збережені у файлі самої роботи. 

Презентація для захисту роботи повинна міс-

титися на носії окремим файлом.

Додатки:

1. матеріали для захисту магістерської роботи

1а. індивідуальний план-графік підготовки роботи

2. Титульний аркуш

3. Зразок змісту

4. Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел

5. Зразок оформлення анотації

6. Бланк відгуку на бакалаврську роботу наукового керівника

7. Бланк рецензії на на магістерську (бакалаврську) роботу



матеріали до захисту
магістерської роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішеннями Вченої ради 

Академії адвокатури України
від 25 вересня 2015 року

та 18 грудня 2019 року (з змінами)

РЕкОмЕНДОВАНО 
Науково-методичною радою
Академії адвокатури України

Форму розроблено Центром інноваційних 
освітніх технологій Академії адвокатури 
України («Болонський центр»).
© Академія адвокатури України, 2015

В цьому документі відсутні персональні дані, які під-
лягають захисту за законодавством України. Дані, що 
містяться у цьому документі, можуть піддаватися авто-
матизованій обробці. Дані, що містяться у цьому доку-
менті, не виходять за межі того масиву інформації, що 
зазвичай використовується для забезпечення освітньо-
го процесу, і, отже, не потребують окремих погоджень 
щодо їх цільового використання.
Цей документ зберігається у справах кафедри, на якій 
виконується магістерська робота. Доступ до цього до-
кументу надається без обмежень, у будь-який (робо-
чий) час, на першу вимогу: автору дипломної роботи, 

його (її) науковому керівникові, призначеному рецен-
зенту. Доступ до цього документу мають також інші 
уповноважені особи, зокрема, голова та члени Ек, рек-
тор, проректор, завідувач кафедри та ін.
Електронна версія цього документа може розміщува-
тись у локальній мережі Академії та/або на її онлайн 
ресурсах з дотриманням звичайних політик конфіден-
ційності, прийнятих в Академії.
Будь-яке неавторизоване використання даних, що міс-
тяться у цьому документі, або цього документа в ціло-
му, з іншою, окрім освітньої і в межах Академії адвока-
тури України, метою – ЗАБОРОНЕНЕ.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

ФОРМА НАВЧАННЯ:

СТУДЕНТ(КА):

ТЕМА:

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

РЕЦЕНЗЕНТ:

☐ 081 Право / ☐ 293 міжнародне право / ☐ 035 Філологія

☐ денна /  ☐ заочна /  ☐ дистанційна 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Тему затверджено / наукового керівника призначено: 

протокол засідання кафедри № _____ від ______.______ 202___ р.

Порядок написання та захисту магістерської дипломної (кваліфікаційної) роботи визначається Положенням про 
кваліфікаційну роботу в Академії адвокатури України, затвердженим Вченою радою Академії адвокатури Украї-
ни (далі у тексті – «Положення»). «матеріали до захисту» (цей документ) є додатком до зазначеного Положення.  
У разі розбіжностей між Положенням і цим документом діють норми Положення.



ТРАЄКТОРІЯ 
ВИКОНАННЯ 

РОБОТИ*

З А Х И С Т !

Проект наказу про допуск студентів до ЕК
Навчальна частина готує проект наказу про допуск студентів до Ек на під-
ставі (у т. ч.) протоколів засідання кафедри щодо результатів попередніх 
захистів. Студенти, що їх не пройшли, до проекту не включаються.

Висновок наукового керівника
Не слід плутати з Відгуком. На даному етапі науковий керівник дає лише 
оцінку готовності роботи до розгляду на попередньому захисті (стор. 3–4).

Перевірка на академічний плагіат
Науковий керівник передає текст для проведення комп’ютерного аналізу. 
Цей процес триває 2–5 роб. днів. Отримавши звіт, науковий керівник ви-
вчає його і робить висновок щодо наявності чи відсутності плагіату. До-
кладніше про процедури антиплагіату – див. у відповідному Положенні.

Написання роботи і взаємодія з науковим керівником
Співпраця з науковим керівником є обов’язковим компонентом виконан-
ня роботи. Проводиться щонайменше 4 очних консультації (див. стор. 3).

Заява студента про обрання теми
Студент подає заяву на ім’я завідувача відповідної кафедри. У заяві сту-
дент вказує тему з орієнтовного переліку тем магістерських досліджень 
(доступно на сайті) або пропонує тему за власним вибором і просить при-
значити науковим керівником доцента чи професора кафедри.

Рецензування
Текст роботи у палітурці, електронна версія та звіт антиплагіатного аналі-
зу передаються призначеному рецензентові, який оцінює роботу за визна-
ченими критеріями (стор. 7–12).

Відгук наукового керівника
Відгук наукового керівника (стор. 5–6) дається на остаточний текст робо-
ти. Чорнетки не розглядаються. Після відгуку робота може палітуритись. 

Підготовка до захисту
Студент знайомиться з рецензією, на зауваження рецензента готує відпо-
віді, які представляє під час захисту роботи.

ДО 14 ВЕРЕСНЯ

Затвердження теми і призначення наукового керівника
На своєму засіданні кафедра розглядає заяви студентів, затверджує тему 
(можливо, з уточненнями) та призначає наукового керівника, виходячи з 
можливостей (навантаження) та з урахуванням побажань студента.

ДО 21 ВЕРЕСНЯ

Повторний попередній захист
Відбувається за тією ж процедурою, що й перший попередній захист.

НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ  
ЗА ~4 ТИЖНЯ ДО ЕК

Наказ ректора про допуск студентів до ЕК
Ректор Академії видає наказ про допуск студентів магістратури до скла-
дання екзамену і захисту магістерської роботи на Ек.

НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ  
ЗА 10 ДНІВ ДО ЕК

Попередній захист
Відбувається на засіданні кафедри. Результати оформлюються протоко-
лом, екземпляр якого передається до Навчальної частини. Студентам, які 
пройшли передзахист, призначаються рецензенти. Тим студентам, які про-
йшли попередній захист умовно, останній призначається повторно.

НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ  
ЗА ~6 ТИЖНІВ ДО ЕК

Підсумкова консультація
На момент проведення підсумкової консультації робота за загальним пра-
вилом має бути в цілому завершеною. Електронна версія має бути переда-
на керівникові для перевірки на наявність плагіату.

НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ  
ЗА ~2 ТИЖНІ ДО 

ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАХИСТУ 

* ВАЖЛИВО: процедура виконання магістерського дослідження представлена тут суто схематично. Деякі етапи 
опущено (зокрема, практики), пояснення – лапідарні. Розгорнута і докладна інформація з кожного етапу містить-
ся у Положенні та відповідних довідниках.

НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ  
ЗА ~14 ДНІВ ДО ЗАХИСТУ



1 Узгоджувальна консультація з науковим керівником [дата: ______.______ 202__ р.]
▶ Погодження структури та плану, тематичних акцентів дослідження, 

 емпіричної бази тощо; визначення графіку та режиму подальших консультацій

___________________ (підпис наукового керівника)   ___________________ (підпис студента)

2 Рубіжна очна консультація з науковим керівником [дата: ______.______ 202__ р.]
▶ констатовано стан виконання роботи у відсотках (приблизно) __________%

 Зауваження і рекомендації (якщо оформлені на окремому аркуші – зазначити):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

___________________ (підпис наукового керівника)   ___________________ (підпис студента)

3 Рубіжна очна консультація з науковим керівником [дата: ______.______ 202__ р.]
▶ констатовано стан виконання роботи у відсотках (приблизно) __________%

 Зауваження і рекомендації (якщо оформлені на окремому аркуші – зазначити):
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

___________________ (підпис наукового керівника)   ___________________ (підпис студента)

4 Підсумкова очна консультація з науковим керівником [дата: ______.______ 202__ р.]
▶ констатовано стан виконання роботи: ☐ завершено / ☐ не завершено

 Зауваження і рекомендації (якщо оформлені на окремому аркуші – зазначити):
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

___________________ (підпис наукового керівника)   ___________________ (підпис студента)

1
СПІВПРАЦЯ 

З НАУКОВИМ 
КЕРІВНИКОМ

Поточні (проміжні) очні та дистанцій-
ні консультації з науковим керівником 
ТУТ НЕ ФікСУЮТЬСя, але інтенсив-
ність та якість співпраці студента з 
науковим керівником відзначається у 
його відгуку і враховується при оцінці 
роботи. Загальний бюджет часу, що від-
водиться на консультації, як правило, 
не повинен перевищувати 1 кредит (30 
академ. годин). Навантаження, що вра-
ховується за керівництво магістерською 
роботою, становить 33,5 академ. годин.
якщо консультація не відбулась, науко-
вий керівник робить відповідний запис 
у графі «Зауваження і рекомендації».

За погодженням між студентом та його 
керівником поточні очні консультації 
проводяться з необхідною періодичні-
стю, переважно згідно з графіком чергу-
вань наукового керівника. Поточні кон-
сультації можуть також проводитись 
дистанційно із застосуванням ел. пошти 
та/або інших комунікаційних техноло-
гій, зокрема, розгорнутих в Академії 
рішень, як-от Skype for Business тощо. 
крім того, текст роботи може бути роз-
міщено на серверах Академії чи у «хма-
рі» (на платформі Office 365 | SharePoint 
Online чи G Suite) з можливістю спіль-
ного доступу і редагування.



2
ПОПЕРЕДНІЙ

ЗАХИСТ

Попередній захист дипломної роботи 
(т.  зв. «передзахист») відбувається на 
засіданні кафедри, його підсумки фік-
суються у протоколі, екземпляр якого 
передається до Навчальної частини.
У разі, якщо студент пройшов перший 
попередній захист умовно, рішенням 
кафедри призначається повторний по-
передній захист, вказуються недоліки, 
які студент має усунути. якщо на пов-
торному передзахисті з’ясується, що ці 
недоліки не усунуто, студент не допус-
кається до захисту роботи на Ек. 

ПОПЕРЕДНіЙ ЗАХиСТ
ПРиЗНАЧЕНО:
 ______.______ 202__ р.
(не пізніше ніж за ~6 тижнів до початку 
роботи Ек – див. стор. 2)

ПОВТОРНиЙ ПОПЕРЕДНіЙ 
ЗАХиСТ ПРиЗНАЧЕНО: 
______.______ 202__ р.
(не пізніше ніж за ~4 тижні до початку 
роботи Ек – див. стор. 2)

2 Висновок кафедри
Протокол засідання кафедри № _____ від ______.______ 202___ р.

«РОБОТА МОЖЕ БУТИ ДОПУЩЕНА ДО ЗАХИСТУ НА ЗАСІДАННІ ЕК»
☐ ТАк / ☐ ЛиШЕ ЗА УмОВи УСУНЕННя НЕДОЛікіВ  
(зазначити недоліки, що мають бути усунуті до повторного попереднього захисту):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
У разі умовного допуску призначається повторний попередній захист!

3 Висновок кафедри (повторний попередній захист)
Протокол засідання кафедри № _____ від ______.______ 202___ р.

«РОБОТА МОЖЕ БУТИ ДОПУЩЕНА ДО ЗАХИСТУ НА ЗАСІДАННІ ЕК»
☐ ТАк / ☐ Ні

У разі недопуску роботи до захисту – пояснити причини:
 ☐ відсутність значної частини тексту роботи
 ☐ невідповідність тексту (або його значної частини) затвердженій темі
 ☐ використання застарілого матеріалу (неактуальної літератури, нечинного законодавства)
 ☐ наявність академічного плагіату
 ☐ інші суттєві недоліки, що унеможливлюють захист роботи на Ек (зазначити):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1  Висновок наукового керівника:
«РОБОТА МОЖЕ БУТИ ВИНЕСЕНА НА ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ» ☐ ТАк / ☐ Ні 

якщо «Ні», зазначити причину: відсутність чи несамостійність тексту, застарілі дані, брак но-
визни, наявність академічного плагіату, інше:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________  [ ________.________. 20_____ ] (підпис наукового керівника, дата)



3
ВІДГУК 

НАУКОВОГО 
КЕРІВНИКА

Це підсумковий відгук наукового керів-
ника (не плутати з Висновком – стор. 4), 
який формується після подання оста-
точного варіанту роботи на кафедру. 
Науковий керівник оцінює не лише 
саму роботу, але й старанність студен-
та(ки), його (її) готовність до творчої 
дослідницької діяльності, а також рі-
вень співпраці з науковим керівником.
Відгук керівника не вимагає ретельного 
аналізу роботи – лише фіксує її значущі 

риси. Стисла оцінка роботи і коротка 
характеристика дослідницького потен-
ціалу автора викладається у Резюме. 
Науковий керівник НЕ РЕкОмЕНДУЄ 
ту чи іншу оцінку, він лише робить ви-
сновок щодо готовності роботи до захи-
сту. У разі потреби науковий керівник 
може викласти свою думку щодо робо-
ти більш розлого у довільній формі на 
окремому аркуші. Відгук оголошується 
на засіданні Ек.

1 Актуальність обраної теми / застосованих підходів:
 ☐ висока / ☐ середня / ☐ незначна / ☐ сумнівна / ☐ відсутня

2 Проблематика магістерської роботи (позначити один пункт):
 ☐ висвітлена повно, з належно обґрунтованими висновками
 ☐ висвітлена поверхньо, без належної конкретики (описовість, зайві деталі, «вода»)
 ☐ розкрита фрагментарно, деякі ключові аспекти опущені чи належно не освітлені
 ☐ не розкрита

3 Структура роботи:
 відповідає темі  ☐ ТАк  / ☐ Ні / ☐ ЧАСТкОВО
 охоплює її зміст  ☐ ТАк  / ☐ Ні / ☐ ЧАСТкОВО
  логічна, послідовна  ☐ ТАк  / ☐ Ні / ☐ ЧАСТкОВО

4 Самостійність дослідження (позначити один пункт):
 ☐ робота є самостійною
 ☐ робота частково є компілятивною; при цьому висновки є оригінальними
 ☐ робота містить значні за обсягом запозичення із посиланням на джерела
 ☐ робота містить значні за обсягом фрагменти, запозичені без посилання на джерело;  

має ознаки академічного плагіату

5 Опрацювання фахової літератури (можна позначити кілька пунктів):
 ☐ фахова література опрацьована достатньо повно і якісно
 ☐ відсутні посилання на роботи провідних іноземних авторів
 ☐ відсутні посилання на дослідження останніх 3-х років
 ☐ бібліографія не повна, відсутні посилання на ключові роботи з теми
 ☐ фахова література з теми опрацьована вочевидь недостатньо

6 Аналіз законодавства та судової практики, міжнародно-правових актів:
 (тільки для робіт з права і міжнародного права)
робота містить: робота містить:

 ☐ ґрунтовний аналіз національного законодавства
 ☐ узагальнення практики
 ☐ оцінка / критика законопроектів
 ☐ пропозиції щодо вдосконалення законодавства

 ☐ аналіз права ЄС / держав світу
 ☐ аналіз міжнародної / іноземної  

судової практики
 ☐ порівняльно-правове дослідження

 ☐ у роботі відсутні (чи явно недостатні) посилання правові акти, рішення міжнародних судів, 
аналіз яких є вочевидь необхідним для розкриття теми дослідження

 ☐ робота містить посилання на правові акти, що втратили чинність (при цьому дослідження не є 
історико-правовим; автор помилково вважає такі акти чинними)

 ☐ робота не спирається на дослідження національного та/або міжнародного права, має умогляд-
ний характер 



7 Висновки до магістерської роботи:
 ☐ містять принаймні одне з перерахованого: елементи нового знання; наукове узагальнення; 

авторське бачення шляхів вирішення теоретичної проблеми чи удосконалення практики
 ☐ містять принаймні одне з перерахованого: критичне осмислення відомої проблеми; перевірка і 

оцінка відомих фактів, концепцій; висунення гіпотез
 ☐ містять: аналіз проблеми, класифікацію, узагальнення, осмислення відносин частин між собою 

і до загальної структури, виявлення і пояснення зв’язків
 ☐ є тривіальними, відтворюють добре відомі доробки, перелічують факти
 ☐ висновки відсутні або розділ «Висновки» формально наявний, але власне висновків як таких 

не містить

8 Мова і стиль
 ☐ цілком грамотна українська мова   ☐ дотримано в цілому науковий стиль
 ☐ трапляються поодинокі помилки   ☐ стиль почасти публіцистичний
 ☐ значна кількість помилок, росіїзмів  ☐ стиль розмовний, «блоґовий»
 ☐ текст є комп’ютерним перекладом   ☐ стиль примітивний, «школярський»

☐ робота написана іноземною* мовою (рівень володіння зазначається у Резюме)
* Про порядок написання роботи англійською чи іншою іноземною мовою – див. докладніше у Положенні. 

9 Співпраця студента з науковим керівником
 Контакти з науковим керівником у процесі написання роботи:

 ☐ постійні, зі свідомою метою, очні та дистанційні, ініційовані насамперед студентом
 ☐ поодинокі, не систематичні, ініційовані насамперед науковим керівником
 ☐ лише обов’язкові «рубіжні» консультації
 ☐ уникав контактів з керівником; представив текст роботи напередодні захисту

 Принципові зауваження наукового керівника:
 ☐ враховані 
 ☐ враховані частково*
 ☐ не враховані*

☐ *Студент не врахував деякі зауваження, оскільки аргументовано з ними не погоджується

10 Дослідницький потенціал студента
 Чи проявив студент у процесі виконання роботи (можна позначити кілька пунктів):

 ☐ старанність, ініціативність, наукову цікавість – здатність до розуміння і застосування
 ☐ захоплення темою, залученість у дослідницький процес – здатність до аналізу
 ☐ оволодіння матеріалом, готовність до фахової дискусії – здатність до оцінки і критики
 ☐ здатність висувати нові ідеї, генерувати власне бачення досліджуваної проблеми

 ▶ або
 ☐ Студент не проявив помітної схильності до дослідницької роботи

Резюме
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Робота  МОЖЕ / НЕ МОЖЕ  бути допущена до захисту на засіданні ЕК (підкреслити).

Науковий керівник: доцент / професор _____________________________________ (підпис)
«____»______________  201__  р.



1 КРИТЕРІЙ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ (вага =1)
 мЕТА: оцінити актуальність теми за 100-бальною шкалою. Оцінюється ТіЛЬки акту-
альність теми, але НЕ зміст роботи в цілому, чи окремі розділи, чи висновки тощо.

Тема є гостро актуальною (нагальною), цілком новою, або стосується принци-
пово нового аспекту класичної правової проблеми чи пропонує нові підходи до 
її дослідження, або відбиває результати власного дослідження, іНДП, самостій-
не узагальнення практики тощо

A
100-90 
балів

Тема є актуальною і стосується малодослідженого аспекту класичної правової 
проблеми або віддзеркалює новітні тенденції у розвитку доктрини з певного 
питання

B
82–89 
балів

Тема є помірно актуальною, стосується достатньо дослідженої правової про-
блеми і не пропонує нових підходів, інтерпретацій, поглядів, але загальна тема-
тична спрямованість не позбавлена актуальності

C
74–81 бал

Тема є недостатньо актуальною, стосується добре дослідженої правової про-
блеми і не пропонує нових підходів, інтерпретацій, поглядів D

64–73 
бали

Тема не є актуальною, проблема, заявлена в темі, є ретельно дослідженою у док-
трині, окреслений у темі підхід є тривіальним, у тематичному спрямуванні до-
слідження відсутня новизна

E
60–63 
бали

Тема роботи є застарілою, стосується нечинного законодавства, скасованих ін-
ститутів чи зниклих правових феноменів тощо (звісно, якщо робота не є істори-
ко-правовим дослідженням)

FX
35–59 
балів

ОЦіНкА РЕЦЕНЗЕНТА 
Кількість балів з урахуванням вагового коефіцієнта
Будь ласка, будьте уважні: помножте Вашу оцінку на ваговий коефіцієнт для даного критерію. 
Впишіть підсумок у клітинку праворуч: ОЦіНкА в БАЛАХ × ВАГА.
Оцінка ECTS наведена тут лише для довідки.
Підсумкова оцінка, рекомендована Рецензентом, виставляється тільки у розділі Підсумок.

Оцінка
(бал × вага)

4
РЕЦЕНЗІЯ

Рецензія є (лише) основою для визна-
чення підсумкової оцінки роботи. Втім, 
думка рецензента не повинна сприй-
матись як «вирок». При визначенні 
остаточної оцінки обов’язково врахо-
вуються Відгук наукового керівника і 
Результати захисту.
Співпраця з автором – вітається. Слід 
усвідомлювати: будь-який самостійний 
доробок автора магістерської робо-
ти – це внесок у доктрину, що має бути 
(якщо вартий того) підтриманим.

Рецензент є абсолютно вільним у своїх 
висновках – якщо пропоновані нижче 
варіанти не відповідають думці рецен-
зента, він має право (і повинен) дати 
власні оцінки, викладені на окремому 
аркуші. Але при цьому рецензент пови-
нен пам’ятати, що його висновки мають 
узгоджуватись із загальноприйнятим 
у світовій академічній спільноті (і в 
Академії адвокатури зокрема) мірилом 
успішності, у відповідності з яким, влас-
не, і побудовані наведені нижче критерії  
(докладніше – у Поясненнях).



2 КРИТЕРІЙ: СТРУКТУРА РОБОТИ (вага =0.8)
 мЕТА: оцінити структурно-логічну побудову роботи за 100-бальною шкалою: оцінюєтся 
ТіЛЬки логічість і послідовність побудови, повнота охоплення заявленої теми у структурі роботи.  
Увага! Розкриття теми у тексті роботи оцінюється у п. 3!

Послідовна і логічна, цілком відповідає темі і повною мірою її охоплює, містить 
історичні, порівняльно-правові блоки, теоретичну і практичну частини;

В цьому інтервалі балів варто також оцінити роботу, що містить яскравий твор-
чий компонент, нестандартний спосіб подання відомої проблеми

A
100-90 
балів

Послідовність і логічність структури дотримано, але бракує деяких тематич-
них блоків (напр., історико-правового, порівняльно-правового та ін.), які не є 
принциповими у логіко-структурній побудові роботи

B
82–89 
балів

Послідовність і логічність структури в цілому дотримано, але бракує деяких 
тематичних блоків, які є суттєвими у логіко-структурній побудові роботи C

74–81 
бал

У структурі порушено логіку чи послідовність викладу матеріалу, або відсут-
ні деякі принципово важливі для охоплення теми підрозділи, без яких дослі-
дження видається неповним

D
64–73 
бали

Порушено логічні зв’язки, структура роботи виглядає як механічна сума не 
пов’язаних між собою компонентів, або підрозділи розташовані хаотично, або 
відсутні принципово важливі для розкриття теми частини

E
60–63 
бали

Структура роботи не відповідає заявленій темі, є відверто зайві, змістовно не 
виправдані блоки, або відсутні висновки чи бібліографія (чи останні формально 
наявні, але не можуть вважатися такими за своїм змістом)

FX
35–59 
балів

ОЦіНкА РЕЦЕНЗЕНТА 
Кількість балів з урахуванням вагового коефіцієнта
Будь ласка, будьте уважні: помножте Вашу оцінку на ваговий коефіцієнт для даного критерію. 
Впишіть підсумок у клітинку праворуч: ОЦіНкА в БАЛАХ × ВАГА.
Оцінка ECTS наведена тут лише для довідки.
Підсумкова оцінка, рекомендована Рецензентом, виставляється тільки у розділі Підсумок.

Оцінка
(бал × вага)

якщо неведені характеристики не повною мірою відповідають баченню Рецензента, наведіть, 
будь ласка, власне визначення (і не забудьте оцінити роботу за цим критерієм у балах):

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



3 КРИТЕРІЙ: РОЗКРИТТЯ ТЕМИ  (вага =1.2)
 мЕТА: оцінити, наскільки студент(ка) оволодів(ла) досліджуваною проблематикою. Це 
один з найважливіших критеріїв, до оцінки за яким слід поставитись особливо прискіпливо.

Повне: усі ключові аспекти досліджуваної проблеми охоплені, робота містить 
достатньо глибокий аналіз української та зарубіжної доктрини і власне ставлен-
ня на рівні авторської аргументованої оцінки; на основі викладених фактів автор 
спромігся синтезувати нове знання, оригінальний підхід, бачення проблеми;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

A
100-90 
балів

Достатньо повне: ключові аспекти досліджуваної проблеми охоплені, україн-
ська та зарубіжна фахова література достатньо опрацьована; робота почасти 
містить неординарні думки, пропозиції, новації;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

B
82–89 
балів

Недостатньо повне: не охоплено один чи декілька суттєвих аспектів досліджу-
ваної проблеми; робота висвітлює тему фрагментарно, що свідчить про недо-
статнє оволодіння автором досліджуваною проблематикою;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

C
74–81 

бал

Часткове: є суттєві прогалини, не висвітлено блок важливих для розкриття 
теми питань; вбачається, що автор не володіє достатньою мірою досліджуваною 
проблематикою; наявні вади у знанні фахової літератури, законодавства, прак-
тики;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

D
64–73 
бали

Недостатнє: текст лише частково, не повною мірою стосується проблематики, 
що заявлена в темі, не спрямований на досягнення мети дослідження; проблема 
лише описана, але не досліджена;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

E
60–63 
бали

Тема не розкрита: текст роботи не відповідає темі, описує факти чи явища, що 
не відповідають дійсності, побудований на нечинному законодавстві;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

FX
35–59 
балів

ОЦіНкА РЕЦЕНЗЕНТА 
Кількість балів з урахуванням вагового коефіцієнта
Будь ласка, будьте уважні: помножте Вашу оцінку на ваговий коефіцієнт для даного критерію. 
Впишіть підсумок у клітинку праворуч: ОЦіНкА в БАЛАХ × ВАГА.
Оцінка ECTS наведена тут лише для довідки.
Підсумкова оцінка, рекомендована Рецензентом, виставляється тільки у розділі Підсумок.

Оцінка
(бал × вага)

якщо неведені характеристики не повною мірою відповідають баченню Рецензента, наведіть, 
будь ласка, власне визначення (і не забудьте оцінити роботу за цим критерієм у балах):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



4 КРИТЕРІЙ: ВИСНОВКИ ДО РОБОТИ (вага =1)
 мЕТА: оцінити вагомість, новизну, теоретичне та практичне значення висновків, 
отриманих в результаті дослідження, їх логічний зв’язок з метою та змістом дослідження.

Висновки є цілком оригінальними, при цьому мають теоретичне та/або прак-
тичне значення, або містять конкретні, обґрунтовані у тексті роботи пропозиції 
щодо вдосконалення чинного законодавства чи практики його застосування; 
містять нове знання, новий підхід до вирішення відомої проблеми;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

A
100-90 
балів

Висновки містять помітну творчу компоненту, але є недостатньо докладними, 
страждають деякою фрагментарністю або, навпаки, містять забагато загальних 
фраз, є непропорційно розлогими;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

B
82–89 
балів

Висновки є недостатньо глибокими; хоча й містять ознаки новизни, але є не-
достатньо конкретними; не випливають чи не повною мірою ґрунтуються на 
змісті роботи, або не відповідають заявленим темі та меті дослідження; 

додаткова характеристика ___________________________________________
________________________________________________________________.

C
74–81 

бал

Висновки не мають ознак новизни, відтворюють добре відомі положення тео-
рії чи практичні розробки з відповідної дисципліни, або механічно повторюють 
зміст роботи, не узагальнюючи і не підсумовуючи його;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

D
64–73 
бали

Висновки є цілком тривіальними, або не відповідають змісту роботи, або ма-
ють вочевидь загальний, формальний, не пов’язаний із темою чи логічно відір-
ваний від змісту характер;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

E
60–63 
бали

Висновки відсутні, або їх обсяг неприйнятно малий чи геть не змістовний, або 
формально розділ «Висновки» присутній, але не містить власне висновків до 
роботи як таких;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

FX
35–59 
балів

ОЦіНкА РЕЦЕНЗЕНТА 
Кількість балів з урахуванням вагового коефіцієнта
Будь ласка, будьте уважні: помножте Вашу оцінку на ваговий коефіцієнт для даного критерію. 
Впишіть підсумок у клітинку праворуч: ОЦіНкА в БАЛАХ × ВАГА.
Оцінка ECTS наведена тут лише для довідки.
Підсумкова оцінка, рекомендована Рецензентом, виставляється тільки у розділі Підсумок.

Оцінка
(бал × вага)

якщо неведені характеристики не повною мірою відповідають баченню Рецензента, наведіть, 
будь ласка, власне визначення (і не забудьте оцінити роботу за цим критерієм у балах):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



5 КРИТЕРІЙ: САМОСТІЙНІСТЬ РОБОТИ (вага =1)
 мЕТА: оцінити здатність автора(ки) до самостійної дослідницької роботи та сприй-
няття ним (нею) принципів академічної доброчесності. Це один з найважливіших критеріїв, 
до оцінки за яким слід поставитись особливо прискіпливо.

Робота цілком самостійна, побудована на результатах власного оригінально-
го дослідження, або збігів з іншими джерелами за результатами комп’ютерного 
аналізу* не виявлено;
додаткова характеристика ___________________________________________
________________________________________________________________.

A
100-90 
балів

Робота є самостійною (див. розділ «інтерпретація Звіту подібності» на останній 
сторінці*);
додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

B
82–89 
балів

У роботі є деякі запозичення, які не мають ознак плагіату**. Висновки є цілком само-
стійними (див. розділ «інтерпретація Звіту подібності» на останній сторінці*);
додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

C
74–81 бал

Є запозичення, які не мають ознак плагіату** (див. розділ «інтерпретація Звіту 
подібності» на останній сторінці*);
додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

D
64–73 
бали

Є значні запозичення, які не мають ознак плагіату** (див. розділ «інтерпрета-
ція Звіту подібності» на останній сторінці*);
додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

E
60–63 
бали

Робота не самостійна, але не містить ознак плагіату** (див. розділ «інтерпрета-
ція Звіту подібності» на останній сторінці*);
додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

FX
35–59 
балів

Плагіат. Робота містить значні запозичення без належно оформлених посилань 
на джерела (див. розділ «інтерпретація Звіту подібності» на останній сторінці*).  
РОБОТА ЗНІМАЄТЬСЯ З ЗАХИСТУ!

F
ОЦіНкА РЕЦЕНЗЕНТА 
Кількість балів з урахуванням вагового коефіцієнта
Будь ласка, будьте уважні: помножте Вашу оцінку на ваговий коефіцієнт для даного критерію. 
Впишіть підсумок у клітинку праворуч: ОЦіНкА в БАЛАХ × ВАГА.
Оцінка ECTS наведена тут лише для довідки.
Підсумкова оцінка, рекомендована Рецензентом, виставляється тільки у розділі Підсумок.

Оцінка
(бал × вага)

якщо неведені характеристики не повною мірою відповідають баченню Рецензента, наведіть, 
будь ласка, власне визначення (і не забудьте оцінити роботу за цим критерієм у балах):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
* комп’ютерний аналіз поданого тексту здійснюється фахівцями іТ-департаменту Академії у порядку та за про-
цедурами, визначеними Положенням про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату в 
кваліфікаційних роботах. Витяг з цього Положення – див. на останній сторінці.
** Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих 
іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оп-
рилюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства (ч. 4 ст. 42 Закону «Про освіту»).



6 КРИТЕРІЙ: МОВА, СТИЛЬ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ (вага =0,5)
 мЕТА: оцінити, наскільки студент(ка) володіє науковим (правничим) письмовим мов-
ленням, навичками використання дослідницького інструментарію.

Титульна сторінка, текст та бібліографія оформлені у суворій відповідності до 
чинних стандартів; виклад матеріалу відповідає науковому стилю; орфографіч-
ні та стилістичні помилки поодинокі чи відсутні;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

A
100-90 
балів

Титульна сторінка, текст та бібліографія оформлені відповідно до чинних стан-
дартів; у тексті трапляються орфографічні / стилістичні помилки;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

B
82–89 
балів

Титульна сторінка, текст та/або бібліографія оформлені з незначними відхилен-
нями від чинних стандартів; або науковий стиль не завжди дотримується; або 
текст містить помітну кількість помилок; 

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

C
74–81 

бал

Титульна сторінка, текст та/або бібліографія оформлені зі значними відхилен-
нями від чинних стандартів; переважна частина роботи написана у публіцис-
тичній стилістиці; понад 50% сторінок містять помилки;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

D
64–73 
бали

Титульна сторінка, текст та/або бібліографія оформлені зі значними  відхилен-
нями від чинних стандартів; або науковий стиль не дотримується; або текст 
містить велику кількість грубих помилок;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

E
60–63 
бали

Робота оформлена з грубими порушеннями встановленого стандарту;

додаткова характеристика ___________________________________________
___________________________________________________________________.

FX
35–59 
балів

ОЦіНкА РЕЦЕНЗЕНТА 
Кількість балів з урахуванням вагового коефіцієнта
Будь ласка, будьте уважні: помножте Вашу оцінку на ваговий коефіцієнт для даного критерію. 
Впишіть підсумок у клітинку праворуч: ОЦіНкА в БАЛАХ × ВАГА.
Оцінка ECTS наведена тут лише для довідки.
Підсумкова оцінка, рекомендована Рецензентом, виставляється тільки у розділі Підсумок.

Оцінка
(бал × вага)

якщо неведені характеристики не повною мірою відповідають баченню Рецензента, наведіть, 
будь ласка, власне визначення (і не забудьте оцінити роботу за цим критерієм у балах):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



  Підсумок

Рекомендована підсумкова оцінка O обраховується як середнє зважене (точніше, середнє 
арифметичне зважене) для всіх оцінок в балах b з ваговими коєфіцієнтами w, якщо сума ос-
танніх не дорівнює одиниці. Ця величина визначається так:

  n

∑ wi ∙ bi
i=1
  n

∑ wi
i=1

O =
w1b1 + w2b2 + ... + wnbn

w1 + w2 + ... + wn
або, що те саме:

кількість критеріїв оцінювання дорівнює 6 (n = 6), а сума всіх вагових коефіцієнтів w стано-
вить 5,5

(1 + 0.8 + 1.2 + 1 + 1 + 0.5 = 5.5). Отже, для обрахунку рекомендованої підсумкової оцінки Ре-
цензента слід скласти всі шість раніше виставлених оцінок за кожним критерієм і поділити 
отриману суму на п’ять з половиною. якщо наведені вище формули лякають, для зручності 
можна заповнити таблицю:

КРИТЕРІЙ 1 2 3 4 5 6 ПІДСУМОК

ОЦІНКА З УРАХУВАННЯМ 
ВАГОВОГО КОЕФІЦІЄНТА

+ + + + + =

РЕКОМЕНДОВАНА 
ПІДСУМКОВА ОЦІНКА

Суму балів (з урахуванням вагових коефіцієнтів) слід розділити на 5,5

÷ 5.5 =

Студентові можуть нараховуватись додаткові бали (за написання роботи англійською мовою, 
за оприлюднення результатів дослідження у фаховому журналі тощо). Порядок і критерії на-
рахування додаткових балів визначаються Положенням про кваліфікаційні роботи. Рішення 
приймає Ек.

Додаткові бали, які, на думку Рецензента, можуть бути нараховані:   ______________

Критерій (відповідно до Положення): _______________________________________________



Витяг з Положення про внутрішню систему  
запобігання та виявлення академічного плагіату  
в кваліфікаційних роботах
Інтерпретація Звіту подібності
Для точної інтерпретації Звіту подібності необхідно зробити наступні кроки:

1. Визначити значення коефіцієнтів подібності (вважається підозрілим, якщо перший коефіцієнт по-
дібності перевищує 50% і якщо другий коефіцієнт подібності перевищує 5%);

2. Дослідити список «Найдовші ідентифіковані фрагменти» (фрагменти, у яких кількість слів більше 
200 вважається підозрілою, тому вони вимагають суворої перевірки; якщо такий фрагмент існує, 
його слід знайти за допомогою посилання «Відзначити фрагмент» «і перевірити, чи цитується він 
чи ні);

3. Прокрутіть списки «Документи, що містять подібні фрагменти», враховуючи особливо докумен-
ти, що містять фрагменти, які перевищують коефіцієнт подібності 2 (вони позначені жирним 
шрифтом). якщо такі документи є і особливо якщо вони знаходяться у верхній частині списку, слід 
використовувати посилання «Відзначити фрагмент» і перевірити, чи є вони короткими фразами, 
розкиданими по всьому документу (в цьому випадку ми можемо розглядати їх як випадкові), або 
довгі фрагменти тексту, що примикають і відокремлюються лише короткими фразами (така ситу-
ація викликає підозру);

4. якщо виникнуть будь-які підозри, Звіт подібності повинен бути відправлений на детальний аналіз, 
який, на додаток до використання функцій звіту про подібність, представлений у пунктах 1–3, сто-
сується точного аналізу змісту документа, беручи до уваги фрагменти, виявлені системою в інших 
текстах.

Антиплагіатна система ... є інструментом для перевірки оригінальності документів. її метою є визна-
чення точної пропорції можливих подібностей перевіреного тексту у порівнянні зі змістом баз даних 
і інтернету.

Система надає вищезгадану інформацію, дозволяючи незалежну оцінку законності запозичень, знай-
дених у перевіреному документі. метою системи є не декларувати, чи текст був написаний самостійно 
чи ні, а надати необхідні матеріали для формування думки щодо його оригінальності. Таким чином, 
звіт подібності повинен завжди перевірятися компетентною особою. Зокрема, документ не повинен 
оцінюватися виключно за відсотками коефіцієнтів подібності. Необхідно перевірити вміст доку-
ментів – чи цитування позначені і чи вони походять з документів, перелічених під посиланням.

Система не визначає, який документ був створений першим – той, який аналізується системою, або 
той, який вважається джерелом. У разі сумнівів, користувач не може встановити, виключно на підставі 
звіту про подібність, який з документів є оригіналом і який був скопійований. Цей висновок може бути 
результатом лише детального аналізу обох документів.

Завдяки методам аналізу подібності система також виявить певні фрази, які часто використовуються, 
такі як: «Як я вже згадував раніше» або «Ми можемо зробити висновок, що». Проте кількість таких фраз 
у групі запозичень та їх вплив на величину коефіцієнта подібності не повинні перевищувати 50%.

...коли тексти містять велику кількість фраз, взятих з професійного поля, коефіцієнт подібності знач-
но зростає. як наслідок, деякі документи можуть отримати відносно високі відсотки, хоча детальний 
аналіз Звіту про подібність покаже, що текст не містить несанкціонованих запозичень. З цієї причини 
розробники ввели другий коефіцієнт подібності. коефіцієнт подібності 2 (кП2) визначає більш точ-
ний відсоток позик, знайдених в аналізованих документах. Його значення обчислюється так само, як 
коефіцієнт подібності 1 (кП1), але він визначає фрази, які мають певну кількість слів, які встановлює 
оператор системи. ...Академія адвокатури <як оператор системи> встановила ліміт для коефіцієнта по-
дібності 2 (кП2) до 25 слів. якщо коефіцієнт подібності 2 є більшим 5%, документ потребує особливо 
ретельного аналізу. Втім, ще раз слід наголосити: Документи, в яких перевищено допустимі коефіці-
єнти подібності, не можуть автоматично розглядатися як випадки плагіату.
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Додаток 1а: План-графік виконання роботи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри 

____________________________________________

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН-ГРАФІК

ПІДГОТОВКИ _______________________ РОБОТИ

на тему:_________________________________________________

студента(ки) __________________________ форми навчання

за спеціальністю _______________________

Прізвище, ім’я по батькові автора(ки) ____________________________________________

Науковий керівник: __________________________________________________________

№ Зміст роботи Термін 
виконання

Відмітка про 
виконання

Примітка 
наукового 
керівника

Підпис наукового керівника      _____________

Підпис студента(ки)      _____________
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Додаток 2: Титульний аркуш роботи

АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА _________________________________________________________

На правах рукопису

МАГІСТЕРСЬКА (БАКАЛАВРСЬКА)  РОБОТА

НА ТЕмУ:

«____________________________________________________»

Виконав:

студент(ка) ____________________________________ 

_____________________________ форми навчання

Науковий керівник ______________________________

_______________________________________________
                      (П.І.Б., науковий ступінь та вчене звання)

Допустити до захисту у ЕК

завідуючий(а) кафедри

____________________________

д.ю.н., професор _____________

«______»     _____________  20__ р.

місто – рік
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Додаток 3: Оформлення змісту роботи
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Додаток 4: Приклади оформлення бібліографічного опису  
  в списку джерел, який наводять у кваліфікаційній роботі

Характери-
стика джерела Приклад оформлення

книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / пер. з давньогрец. Л. Заонська. Свічадо, 2006. 
307 с. (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики іV–V ст. ; 
№ 14).

Два автори 1. матяш і. Б., мушка Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР в Угорщині історія, спогади, арх. док. київ : києво-могилян. акад., 
2005. 397, [1] с. (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; 
вип. 1).

Три автори 1. Акофф Р. Л., магидсон Д., Зддисон Г. Д. идеализированное проектиро-
вание: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будуще-
го организации / пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. Днепропетровск : Баланс 
Бизнес Букс, 2007. XLIII. 265 с.

Чотири автори 1. Вітвіцький В. В., кисляченко м. Ф., Лобастов і. В., Нечипорук А. А. 
методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва. 
київ : НДі «Украгропромпродуктивність», 2006. 106 с. (Бібліотека спеціа-
ліста АПк. Економічні нормативи).

П’ять і більше 
авторів

1. Психология менеджмента / П. к. Власов и др. ; под. ред. Г. С. 
Никифорова. 3-е изд. Харьков : Гуманитар. центр, 2007. 510 с. 

Без автора 1. історія Свято-михайлівського Золотоверхого монастиря / авт. тексту В. 
клос. київ : Грані-Т, 2007. 119 с. (Грані світу). 

Багатотомний 
документ

1. історія Національної академії наук України, 1941-1945 / упоряд. Л. м. 
яременко та ін. київ : Нац. б-ка України ім. В. і. Вернадського, 2007. Ч. 2 : 
Додатки. 573, [1] с.(Джерела з історії науки в Україні). 

матеріали 
конференцій, 
з'їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромис-
лового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників 
[«молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / м-во 
аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків : Харк. 
держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. 147 с.

Препринти 1. Шиляєв Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного по-
вреждения материалов источника ННЦ ХФТи/АNL USA с подкритиче-
ской сбркой, управляемой ускорителем электронов. Харьков : ННЦ ХФТи, 
2006. 19 с. (Препринт. НАН Украины, Нац. науч. цент «Харьк. физ-техн. 
ин-т» ; ХФТи 2006-4).

Депоновані 
наукові праці

1. Социологическое исследование малых груп населения / В. и. иванов и 
др. ; м-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. москва, 
2002. 110 с. Деп. в ВиНиТи 13.06.02, № 145432.

Словники 1. Географія: словник-довідник / авт.-уклад. В. Л. Ципін. Харків : Халімон, 
2006. 175 [1] с.
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Характери-
стика джерела Приклад оформлення

Атласи 1. Україна : екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім'я миру та 
розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСкО / наук. редкол.: С. 
С. куруленко та ін. ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України та ін. 
/ наук. редкол.: С. С. куруленко та ін. київ : Варта, 2006. 217, [1] с.

Законодавчі 
та нормативні 
документи

1. кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 груд. 2005 
р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. київ : Парлам. вид-во, 2006. 207 с. 
(Бібліотека офіційних видань).

Стандарти 1. ДСТУ ISO 7000:2004. Графічні символи, що їх використовують на устат-
куванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT). [Чинний від 2006-01-01]. 
київ : Держспоживстандарт України, 2006. іV, 231 с. (Національний стан-
дарт України).

каталоги 1. межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / сост. и. В. ковалева, В. 
А. Павлюкова ; ред. В. Л. иванов. Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006. Т. 
5. 2007. 264 с. ; Т. 6. 2007. 277 с. (Серия «Нормативная база предприятия»).

Бібліографічні 
покажчики

1. куц. О. С., Вацеба О. О. Бібліографічний покажчик та анотації канди-
датських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 
Державного університету фізичної культури у 2006 році. Львів : Укр. техно-
логії, 2007. 74 с.

Дисертації 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. ... д-ра фізмат. 
наук : 01.03.02. київ, 2005. 276 с.

Автореферати 
дисертацій
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Примітки:
1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання».

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліо-
графічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елемен-
ти. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію 
документа. їх наводять у будь-якому описі.

3. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для роз-
різнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.
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Додаток 5: Зразок оформлення анотації

АНОТАЦія                   

Федорчак О. В. _______________________________________. – Рукопис.

Робота на здобуття кваліфікації магістра(бакалавра). – Академія адвокатури України.  
київ, 20_.

Науково обґрунтовано _____________________________та розроблено практичні 
рекомендації щодо __________________________________________________________.

Узагальнено класифікацію ______________________________. 

Сформульовано визначення поняття «__________________________». 

Охарактеризовано інноваційні інструменти, які доцільно використовувати 
в _______________________________________________. 

Досліджено діяльність_______________________________________________________. 

ключові слова: _________________________________________________.

SUMMARY

Key Words: 



АкАДЕмія АДВОкАТУРи УкРАїНи

Стор. 44 / 45

Додаток 6: Зразок оформлення відгуку на бакалаврську роботу

АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

В І Д Г У К 

на бакалаврську роботу 

Тема роботи: «_______________________________________________________»

Бакалавра  __________ форми навчання 

П.і.Б. ______________________________________

Науковий керівник:___________________________________________________
                                                       (науковий ступень, вчене звання, П.І.Б.)

Зміст відгуку на роботу:

• ступінь відповідності змісту роботи назві теми та спеціалізації;
• актуальність і самостійність дослідження;
• ефективність використаної методології й методики наукового пошуку;
• рівень використання набутих у процесі навчання теоретичних знань;
• обізнаність у сучасних дослідженнях з даної проблематики, критичність аналізу публі-

кацій, представлених в літературі та інших інформаційних джерелах; 
• ступінь повноти й деталізації розкриття основних аспектів теми;
• наявність емпіричного матеріалу, в тому числі зібраного самим автором роботи;
• перспективність запропонованих рекомендацій і висновків;
• дотримання чинних вимог (наявність передбачених кваліфікаційною роботою елемен-

тів, обсяг, оформлення);
• недоліки роботи;
• пропозиції щодо оцінки.

Робота (не) може бути допущена до захисту у Ек.

Науковий керівник _________________________________________________
    (П.І.Б., науковий ступінь та вчене звання)

   _________________(підпис)              «      »                      20       р.
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Додаток 7: Зразок оформлення рецензії на магістерську  
  (бакалаврську) роботу

АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

Р Е Ц Е Н З І Я

на магістерську (бакалаврську) роботу

Тема роботи:  «___________________________________________________

________________________________________________________________»

Бакалавра _________________ форми навчання 

П.і.Б. ___________________________________________________________

Рецензент:   ______________________________________________________
                                                        (науковий ступень, вчене звання, П.І.Б.)

<Текст рецензії на роботу>

Робота може бути допущена до захисту у Ек з оцінкою ____________________

«____»___________ 20__ року    ______________________
                                                                                                                                     (підпис рецензента)


