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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми «Право» 

студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюють підготовку 

дипломної роботи зі спеціальності «Право». 

Дипломна робота – це випускна кваліфікаційна робота наукового змісту, 

що має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки обраної 

теми. 

Вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки, а її тема – 

бути актуальною. Сукупність отриманих у такій роботі результатів повинна 

свідчити про наявність у її автора навичок наукової праці в обраній галузі 

професійної діяльності. 

Велике значення для написання дипломної роботи має саме вибір 

теми. Її необхідно визначити і затвердити на початку підготовки до написання 

роботи. Істотно допомагають при виборі теми, консультації з 

відповідними науковцями кафедри, спеціалістами-практиками, ознайомлення з 

науковими статтями у спеціальній періодиці. 

Дипломна робота повинна адекватно відображати як загальнонаукові, так і 

спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання яких 

всебічно обґрунтована в кожному конкретному випадку. 

Зміст дипломної роботи характеризують оригінальність, унікальність і 

неповторність наведених даних. Основою змісту є принципово новий матеріал, 

що включає опис нових факторів, явищ і закономірностей або узагальнення 

раніше відомих положень з інших наукових позицій чи у зовсім іншому аспекті. 

У дипломній роботі в найбільш систематизованому і послідовному вигляді 

фіксуються як вихідні передумови наукового дослідження, так і весь його 

перебіг і отримані внаслідок цього результати. Причому тут не просто 

описуються наукові факти, а проводиться їх всебічний аналіз. Зміст роботи 

також характеризується наявністю в ній дискусійного і полемічного матеріалу. 

Специфічні не тільки зміст роботи, а й форма його викладу, із високим 
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ступенем наукового абстрагування, аргументованістю суджень і точністю 

даних. 

Написання дипломної роботи є обов’язковим завершальним етапом 

підготовки. Вона має бути концентрованим вираженням здобутих слухачем у 

процесі навчання знань, умінь та навичок і повинна довести опанування 

слухачем теорії та практики. 

Метою дипломної роботи є застосування набутих у процесі навчання 

теоретичних знань і практичних навичок для самостійного розв’язання 

конкретної актуальної проблеми юридичної теорії та практики на підставі 

критичного аналізу та узагальнення існуючої інформації з обраної проблеми, 

проведення власних досліджень, виконання розробок та формування 

прикладних адресних рекомендацій для розв’язання проблеми. 

Завданнями дипломної роботи є: 

• використання вмінь і навичок формулювання, опису і розв’язання 

проблем теорії та практики юриспруденції; 

• вироблення системного підходу до розгляду проблем, виявлення 

закономірностей і тенденцій у розвитку держави та права, застосування та 

розвиток умінь наукового дослідження, категоріального й теоретичного 

відображення подій, що відбуваються в державі; 

• використання вмінь роботи з літературою, нагромадження і перероблення 

інформації з проблеми, аналізу різноманітної емпіричної інформації, її 

статистичної і комп’ютерної обробки; 

• вироблення вмінь обґрунтовувати напрями практичного вдосконалення 

юридичної практики, використання нагромадженого в Україні та за кордоном 

передового досвіду; 

• презентація вмінь роботи над текстом, його редагування, літературна 

обробка, дотримання норм оформлення текстів відповідно до існуючих 

стандартів. 

Із зазначених завдань випливає, що дипломна робота характеризується 

всіма ознаками наукової праці. Науковий аспект дипломної роботи визначає її 

зміст, відрізняє від звичайного реферату або курсової роботи, в яких також 
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викладаються (з посиланнями на авторів) думки інших науковців. На відміну 

від них, дипломна робота повинна обґрунтовувати нові чи відносно нові ідеї, в 

ній має бути поглиблений аналіз причиннонаслідкових зв’язків різних фактів 

державноправової дійсності, повинні бути запропоновані оригінальні способи 

розв’язання проблемних ситуацій. 
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2. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

Процес наукового дослідження, який триває під час підготовки і написання 

дипломної роботи, можна поділити на такі етапи: 

1. Обґрунтування актуальності обраної теми – початковий етап 

будьякого дослідження. Дипломна робота є кваліфікаційною роботою, і те, як 

її автор уміє вибрати тему і наскільки правильно він цю тему розуміє й оцінює з 

погляду своєчасності і соціальної значущості, характеризує його наукову 

зрілість і професійну підготовленість. Висвітлення актуальності повинно бути 

лаконічним. Досить у межах однієї машинописної сторінки показати основне – 

суть проблемної ситуації, що визначає актуальність обраної теми. 

Як правило, тема роботи може бути пов’язана з попередньою чи 

майбутньою сферою діяльності студента. Щорічно кафедри Інституту права 

розробляють (оновлюють) рекомендований перелік тематики дипломних робіт, 

який відображає актуальні питання і проблеми державноправового розвитку. 

Слід звернути увагу, що в переліку наведено лише напрями робіт, а конкретна 

тема має бути адаптована слухачем і керівником роботи до об’єкта та предмета 

дослідження. 

2. Постановка мети і конкретних завдань дослідження. Від 

обґрунтування актуальності обраної теми слід перейти до формулювання мети 

дослідження, а також указати на конкретні завдання, які мають бути вирішені 

відповідно до цієї мети. Це, як правило, роблять у формі перерахування 

(вивчити..., описати..., встановити..., з’ясувати… тощо). Формулювання цих 

завдань необхідно робити якомога ретельніше, оскільки опис їхнього рішення 

повинен становити зміст глав дипломної роботи. Це важливо також і тому, що 

заголовки таких глав відображають завдання проведеного дослідження. 

Для цього треба визначити суть пропонованої ідеї, актуальність теми, її 

теоретичну новизну і практичну цінність. Це значно полегшить оцінку й 

остаточний вибір теми. 
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Визначення об’єкта і предмета дослідження. Далі формулюють об’єкт і 

предмет дослідження. Об’єкт – це процес чи явище, що спричинило проблемну 

ситуацію. Предмет перебуває в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як 

категорії наукового процесу співвідносні між собою як загальне і часткове. 

Бажаною і навіть необхідною вимогою при написанні дипломної роботи 

є наявність елементів або окремих положень наукової новизни. 

Значимість будь-якого наукового дослідження оцінюється не тільки з 

точки зору теоретичного узагальнення чи науково-методологічного змісту, а 

важливе місце також займає її практичне значення для 

вдосконалення державно-правової дійсності. Тому про це також вказується у 

вступі наукової роботи. 

3. Вибір методу (методології) проведення дослідження. Дуже 

важливим етапом наукового дослідження є вибір методів дослідження, які є 

інструментом у здобуванні фактичного матеріалу. Вони також необхідна умова 

досягнення поставленої в роботі мети. 

4. Пошук джерельної бази дослідження і робота з нею. Варто 

продумати порядок пошуку і приступити до укладання картотеки (чи списку) 

літературних джерел за темою. Слід переглянути усі види джерел, зміст яких 

пов’язаний з темою дослідження. Стан вивченості теми найдоцільніше почати 

зі знайомства з інформаційними виданнями, мета яких – надати оперативну 

інформацію про публікації, стисло передати їх зміст. Нині випуском 

інформаційних видань займаються інститути, центри і служби 

науковотехнічної інформації (НТІ), що охоплюють усі галузі народного 

господарства. 

У зв’язку з розвитком науководослідних робіт і необхідністю детально 

аналізувати літературу попередніх років, щоразу більшого значення для 

дослідників набуває бібліографія, представлена значним переліком посібників. 

Серед них – тематичні покажчики й огляди, списки літератури в книжках та 

наукових статтях, каталоги галузевих науковотехнічних видавництв тощо. 
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Вивчення літератури за обраною темою потрібно починати із основних 

робіт, щоб одержати загальне уявлення про основні питання, а потім уже вести 

пошук нового матеріалу. Вивчення наукової літератури – необхідна робота. 

Вивчення наукових публікацій бажано проводити поетапно: загальне 

ознайомлення з роботою в цілому відповідно до її змісту; швидкий перегляд 

усього змісту; читання в порядку послідовності розташування матеріалу; 

вибіркове читання певної частини роботи; виписка найважливіших матеріалів; 

включення фрагменту тексту до майбутньої дипломної роботи. 

Не потрібно прагнути тільки до запозичення матеріалу. Паралельно варто 

обміркувати знайдену інформацію. Цей процес триває впродовж усієї роботи 

над темою, тоді власні думки, що виникли під час знайомства з чужими 

роботами, стануть основою для здобуття нового знання. Критерієм оцінки 

прочитаного є можливість його практичного використання в роботі. Вивчаючи 

наукові джерела, потрібно дуже ретельно стежити за оформленням посилань, 

щоб надалі було легко ними користуватися. 

У науковій роботі часто використовуються цитати для того, щоб без 

перекручувань передати думку автора першоджерела, для ідентифікації 

поглядів під час порівняння різних наукових позицій тощо. 

Поряд із прямим цитуванням часто застосовують переказ тексту 

першоджерела, який слід ретельно звіряти з першоджерелом. 

Аналіз літератури з проблеми повинен бути не описовим і констатуючим, а 

критичним, орієнтованим на ознайомлення з існуючим досвідом та з’ясування 

невирішених питань, на пошук оригінальних шляхів розв’язання проблеми і 

повинен презентувати власну позицію автора стосовно позиції інших 

дослідників. Обов’язковим є посилання на використану літературу згідно з 

існуючими правилами для запобігання плагіату. 

5. Оформлення результатів дослідження в письмовій формі. Дуже 

важливий етап наукового дослідження – викладення його результатів. 

6. Формулювання висновків і оцінка отриманих результатів. 

Заключним етапом наукового дослідження є висновки, що містять те нове й 
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істотне, що становить наукові і практичні результати проведеної дипломної 

роботи. 

7. Захист дипломної роботи. 
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3. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

Оскільки дипломна робота є кваліфікаційною працею, її оцінюють не 

тільки за теоретичною цінністю, актуальністю теми і значенням отриманих 

результатів, а й за рівнем загальнометодичної підготовки, що насамперед 

відображено в структурі. 

Структура роботи – це послідовність розташування її основних частин, до 

яких належать основний текст (тобто розділи та підрозділи), а також частини її 

довідковосупровідного апарату. 

Титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи і заповнюється 

за строго визначеними правилами. Після титульного листка йде зміст, у якому 

наведено всі заголовки розділів та підрозділів дипломної роботи і вказано 

сторінки, з яких вони починаються. 

Заголовки змісту повинні точно повторюватись у заголовках в тексті. Усі 

заголовки починають із прописної букви без крапки в кінці. 

У вступі до роботи зазначають актуальність обраної теми, мету і зміст 

поставлених завдань, формулюють об’єкт і предмет дослідження, вказують 

обраний метод (чи методи) дослідження, повідомлено, у чому полягають 

теоретична значущість і прикладна цінність отриманих результатів, а також 

відзначають положення, що виносяться на захист. 

У розділах основної частини дипломної роботи докладно розглядаються 

методика і техніка дослідження й узагальнюються його результати. Зміст 

розділів основної частини повинен точно відповідати темі дипломної роботи і 

цілком її розкривати, показати уміння стисло, логічно й аргументовано 

викладати матеріал. 

Дипломна робота закінчується висновками, які обумовлені логікою 

проведення дослідження, мають характер синтезу накопиченої в основній 

частині наукової інформації. Це виклад отриманих підсумків і їх 

співвідношення з загальною метою і конкретними завданнями, поставленими і 

сформульованими у вступі. 
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Після висновку прийнято поміщати бібліографічний список 

використаних джерел. Цей список – істотна частина роботи. Він відображає 

самостійну роботу студента з першоджерелами. Кожне включене у такий 

список наукове джерело повинне бути згаданим у рукописі роботи. 
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4. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

Дипломну роботу друкують за допомогою комп’ютера з одного боку 

аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм) через півтора міжрядкового 

інтервалу до тридцяти рядків на сторінці з використанням шрифту Times New 

Roman 14 розміру текстового редактора Word. 

Обсяг роботи повинен становити приблизно 120 сторінок комп’ютерного 

набору. 

Вступ повинен містити 5 сторінок. 

Основна частина роботи, поділена на розділи, підрозділи та пункти 

110 сторінок. 

Висновки повинні містити 5 сторінок. 

Список використаних джерел принаймні 100 назв. 

Додатки (за необхідністю) не більше 5. 

Відступи в тексті роботи таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 20 мм, 

верхній – 25 мм, нижній – 25 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – 

чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути 

однаковою. Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні 

позначки можна чорнилом тільки чорного кольору. 

Друкарські помилки можна виправляти підчищенням або зафарбуванням 

коректором, наносячи на ці місця правильний текст або фрагмент рисунка. 

Допускається два виправлення на одній сторінці. Не можна виділяти текст 

роботи чи окремі його фрагменти курсивом або жирним шрифтом. Текст 

основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. 

Заголовки структурних частин роботи: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, 

“ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” – 

друкують великими літерами симетрично до тексту жирним шрифтом. 

Заголовки структурної частини “РОЗДІЛ” також друкують великими 

літерами симетрично до тексту жирним шрифтом. Заголовки підрозділів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу жирним 

шрифтом. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують 
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маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу із розрядкою. У кінці 

заголовка ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком заголовка 

пункту) і текстом повинна становити 2 відступи. 

Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової 

сторінки. 

До загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список 

використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу 

сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації.  

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № . 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не 

ставлять, на наступних сторінках номер ставлять внизу посередині сторінки без 

крапки в кінці. 

Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не 

ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у 

тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах кожного 

підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, 

підрозділу, пункту, наприклад: “1.3.2.” 

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати 

безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. 

Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують 

послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2. Номер ілюстрації, 

її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. 
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Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) 

в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці 

розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться 

крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). У разі 

переносу частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її 

вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, 

наприклад: “Продовження табл. 1.2”. 

У дипломній роботі необхідно давати посилання на кожну цитату, 

запозичену думку, цифру, приклад з досвіду роботи тощо. 

Наявність у роботі цитування чужих думок без посилання на них 

неприпустиме і як наслідок спричиняє відмову у прийнятті роботи до захисту. 

Посилатися слід на останні видання публікацій. Якщо використовують 

відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою 

кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, 

ілюстрацій, таблиць, формул з відповідного джерела. 

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за 

переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: “...у 

працях [1–5]...”. Посилання оформляються в основному тексті із зазначенням 

номера джерела зі списку літератури і сторінки, з якої наведено цитату, які 

записують у квадратних дужках, наприклад: [8, с. 75]; [14, с. 93]. 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого тексту слід 

наводити цитати. Цитата має бути точною, жодні виправлення в запозичених 

словах та реченнях не допускаються. 

Вимоги до цитування: 

 текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він наданий у джерелі, із збереженням 

особливостей авторського написання; 
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 цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, 

речень, абзаців у цитаті позначається трьома крапками. Вони 

ставляться в будьякому місці цитати (на початку, всередині, в 

кінці); 

 кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

 у разі непрямого цитування слід бути абсолютно точним у 

викладенні думок автора і також давати відповідні посилання на 

джерело. 

Оформлення додатків. Додатки оформлюють як продовження роботи на 

наступних її сторінках. Їх розміщують у порядку появи посилань у тексті 

дипломної роботи. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожен такий 

додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, 

надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно 

тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої 

великої друкується слово “Додаток ___” і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б і т. д. Один 

додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка, за необхідності, може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед 

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: 

В.3.1 – підрозділ 3.1 додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2. – другий рисунок першого 

розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А. 
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5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Оформлення списку використаних джерел. Список використаних джерел 

розміщується після висновків. Список літератури має самостійну нумерацію. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з 

вимогами державного стандарту. 

Джерела можна розміщувати у списку одним із таких способів: 

1. У порядку появи посилань у тексті. У випадку, коли список 

використаних джерел оформлюється відповідно до порядку появи посилань у 

тексті, інформація про джерело наводиться лише один раз, незалежно від того, 

скільки разів з’являється посилання на це джерело у тексті. 

2. В алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. 

Складаючи список використаних джерел в алфавітному порядку, необхідно 

врахувати наступні умови. 

На перше місце у списку виносяться: Конституція України, закони 

України, укази Президента України; постанови Верховної Ради України; 

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 

Решта літератури розміщується в алфавітному порядку прізвищ авторів чи 

перших слів назви. 

3. У хронологічному порядку. 

Назви використаних робіт перекладу не перекладають і подають мовою 

оригіналу. 

Необхідно мати на увазі, що у списку використаних джерел обов’язково 

вказуються джерела, на які автор посилався в роботі, а також ті, на які немає 

посилань, але їх опрацювання допомогло авторові більш змістовно написати ті 

чи інші розділи. 
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6. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

Надрукована дипломна робота у непереплетеному вигляді подається 

науковому керівникові для написання відгуку і допуску роботи на попередній 

захист. 

Попередній захист дипломної роботи проводиться за місяць до початку 

роботи ДЕК. 

Після успішного попереднього захисту, виправлення зауважень робота 

разом із відгуком наукового керівника подається на зовнішнє рецензування. 

Рецензент повинен мати високий рівень компетенції в тому напрямі наукової 

або практичної діяльності, за яким написана дипломна робота, мати науковий 

ступінь і вчене звання. Рецензент не повинен працювати в навчальному закладі, 

в якому навчається магістрант. Після отримання рецензії робота може бути 

переплетена. 

Відгук керівника і рецензія підшиваються у файлі до роботи. 

Виступ на захисті дипломної роботи є надзвичайно важливим 

завершальним етапом роботи, від якого значною мірою залежить її загальна 

оцінка. Для успішного захисту необхідно заздалегідь підготувати виступ 

(доповідь), що містить обґрунтування актуальності обраної тематики, мету і 

завдання дослідження, методологію, а також ґрунтовно опрацьовані висновки 

роботи. У доповіді основна увага повинна приділятися власним результатам 

дослідження, авторським розробкам та самостійно отриманим науковим 

результатам. 

Рекомендована тривалість доповіді – 10 хвилин. 

Доповідь на захисті передбачає дотримання правил: 

• упевнено й системно розповідати про свою роботу, користуючись 

текстом виступу за необхідністю, а не просто читати його, що передбачає 

належну підготовку до виступу та його репетицію; 

• не використовувати під час виступу довгі складні фрази й 

словосполучення, а намагатися застосовувати короткі речення; 
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• не перевантажувати виступ цифрами і фактами; 

• надавати чіткі та по суті справи відповіді на питання та зауваження; 

• суворо дотримуватися регламенту. 

Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні державної 

екзаменаційної комісії, тобто процедура захисту є максимально публічною із 

можливою присутністю всіх бажаючих. 

Процедура захисту містить: 

• представлення дипломанта і його роботи головою ДЕК; 

• виступ автора дипломанта роботи; 

• питання членів ДЕК і присутніх до дипломанта; 

• відповіді на питання членів ДЕК і присутніх; 

• оголошення відгуку наукового керівника та рецензії на дипломну роботу; 

• відповіді дипломанта на зауваження наукового керівника і рецензента; 

• виступ наукового керівника (факультативно); 

• загальна дискусія (факультативно); 

• завершальний виступ дипломанта (факультативно); 

• підбиття підсумків захисту дипломної роботи на закритому засіданні 

ДЕК; 

• публічне оголошення результатів захисту (здійснюється в день захисту). 

Оцінювання дипломної роботи здійснюється з урахуванням таких 

вимог: 

1. Логічна обґрунтованість структури (плану) роботи з урахуванням 

викладених у вступі мети й завдань, коректна послідовність викладу матеріалу. 

2. Широта охоплення, глибина й коректність використання літератури. У 

дипломній роботі повинні використовуватися основні нормативноправові акти, 

присвячені проблемі дослідження, основна монографічна література, публікації 

в наукових і науковопрактичних виданнях. Перевагою роботи є наявність 

аналізу, узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду розв’язання 

відповідної проблеми, обґрунтування доречності й правомірності його 

використання в конкретних умовах. Найважливішою вимогою є дотримання 

правил посилання на використану літературу, запобігання плагіату. 
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3. Самостійність проведених досліджень, наявність очевидного власного 

внеску в розв’язання досліджуваної проблеми. 

4. Обґрунтованість пропозицій і рекомендацій, висновків з роботи, їх 

зв’язок з проведеними дослідженнями і викладеним матеріалом, конкретність 

практичних рекомендацій. Слід уникати безадресних порад загального 

характеру (якот: “поліпшити”, “поглибити”, “удосконалити”). У роботі треба 

запропонувати конкретні міри правового, організаційного, ідеологічного 

характеру для поліпшення досліджуваної ситуації та розв’язання проблеми. 

5. Коректна мова і стиль викладу матеріалу. Робота повинна бути написана 

українською мовою без помилок, ретельно відредагована. 

6. Якість оформлення роботи відповідно до рекомендованих норм і 

стандартів. 

7. Якість презентації роботи під час її захисту із застосуванням 

ілюстративних чи роздаткових матеріалів, переконливість відповідей на 

додаткові питання. 
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Додаток А 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел 

з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

Джерела Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект 

лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 

2. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та 

на еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 
3. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та 

доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 

4. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. 
Київ : Талком, 2016. 340 с. 

 

Два автори 1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління 

підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : 
монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 

2. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною 

організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 

212 с. 

Три автори 1. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові 

та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 

206 с. 

2. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. 
Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : 

Магнолія 2006, 2015. 312 с. 

Чотири і 

більше авторів 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. 

О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 
2. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге 

вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 

Автор(и) та 

редактор(и) / 

упорядники 

1. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної 

власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с. 
2. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за 

заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 

Без автора 1. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України 

/ за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 

2. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку 
/ за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 

3. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. 

наук. пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т 

всесвітньої історії НАН України, 2016. 306 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: 
сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... 

канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

2. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні 
та конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с. 

Законодавчі та 1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 
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нормативні 

документи 

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.Голос 

України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 
3. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

Дата оновлення: 28.09.2017. 

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 
15.11.2017). 

4. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ 

Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 
2017. 23 лют. (№ 35). С. 10. 

 

Частина видання: 

книги 

1. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-
правовий аспект. Тридцать лет с экологическим правом : избранные 

труды. Харьков, 2013. С. 205–212. 

2. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у 

взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в 
Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в 

управлінні : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169. 

 

Частина видання: 

матеріалів 

конференцій  

(тези, доповіді) 

1. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. 

Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених : тези 

доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). 

Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 

Частина видання: 

довідкового видання 

1. Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий 

енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 
2007. С. 673. 

2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне 

право України : словник термінів / за ред. : Т. О. Коломоєць, 
В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 

 

Частина видання: 

продовжуваного 

видання 

1. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб’єктність людини в 

практиці Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. Харків, 

2011. Вип. 115. С. 200–206. 

Частина видання: 

періодичного 

видання 

(журналу, газети) 

1. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма 

адміністративного права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. 

С. 71–79. 
2. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз 

вітчизняного і міжнародного законодавства. Юридичний вісник 

України. 2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15. 

3. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 
2H-SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment. 

Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. 

Vol. 19, No 1. P. 98–108. 

Електронні ресурси 1. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством 

України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. 
С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 

2. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму 

в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні 
науки. Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – 

URL:http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ 

VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
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Додаток Б 

Приклад оформлення титульної сторінки дипломної роботи 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

 

Кафедра права 
 

 

 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: ПРАВО 

 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: МАГІСТР 
 

 

 

 
 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА 

 
НА ТЕМУ: 

 

«……………………………….» 
 
 

 

СТУДЕНТА ГРУПИ ___________________ 

                                     ____________________   Прізвище, ім’я, по батькові 

 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК _______________________   __________________________ 
                                                                                        Науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали 
 

 

 

 
ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ в ДЕК «______» _____________ 2018 р. 

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ _______________________   __________________________ 
                                                                                        Науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали 
 

 

 
 

 

 

ЛЬВІВ 2018 
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