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1. Магістерська робота: загальна характеристика. 

Магістерська — це самостійне навчально-наукове дослідження 

студента, яке виконується на першому навчальному курсу. 

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах України, курсова робота виконується з метою 

закріплення, поглиблення і узагальнення знань, набутих студентами за час 

навчання, їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового 

завдання. 

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни 

і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Вона 

затверджується на засіданні кафедри. 

 

2. Структура, обсяг, оформлення магістерської  роботи.  

Методика написання та оформлення магістерської роботи. 

Титульний аркуш є першим аркушем роботи. Його вигляд поданий у 

додатку А. На ньому зазначаються міністерство, назва вузу, факультету, 

кафедри, де вона виконується, повна назва теми роботи, прізвище та ініціали 

студента, котрий виконував роботу, вчене звання наукового керівника, рік і 

місце виконання роботи. 

На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, на 

яких кожний з елементів плану викладений у роботі. Всі розділи і підрозділи, 

що є у плані, мають бути виділені в тексті заголовками і підзаголовками. 

Зразок оформлення змісту подано в додатку Б. 

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

друкуються великими літерами, симетрично до тексту. Крапка в кінці не 

ставиться. 

Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) 

з абзацного відступу. В кінці заголовку підрозділу крапку не ставлять. 

Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 3—4 інтервали. 

Наприклад (див. Рис. 1): 



 

Порівняльний аналіз моделей переходу  до демок раті ї

Таблиця 2.3.2

 

 

Рис. 1 

 

1.1. Нормативно-правова основа проведення 
парламентськ их виборів в Ук раїні :
етапи становлення виборчої системи

РОЗДІЛ  1

АНАЛІЗ ПАРЛАМЕНТСЬК ИХ  ЕЛЕК ТОРАЛЬНИХ  
ЦИК ЛІВ В УК РАЇНІ  1994, 1998, 2002 РОК ІВ

 

Рис. 2 

Нумерація в роботі. Кожну структурну частину роботи слід починати з нової 

сторінки. До загального обсягу роботи не входять додатки, список 

використаних джерел, таблиці, рисунки, які займають площу сторінки. Але всі 

сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних 

засадах.  

Нумерацію сторінок, розділів, пунктів, таблиць подають арабськими 

цифрами без знака №. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок роботи, але номер на титульному аркуші не ставлять. На всіх 

інших аркушах номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без 

крапки в кінці. 

Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”. Після номера крапку не 

ставлять, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу (див. Рис. 2). 



Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається 

з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка. 

Наприклад, 1.2. або 3.2. і т.д. (див. Додаток Б). 

Такі структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних позначень, 

вступ, висновки, додатки, список використаних джерел, не мають 

порядкового номера (див. Додаток Б). 

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті 

над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням 

номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, “Таблиця 1.2” (друга 

таблиця першого розділу); “Таблиця 2.3.2” (друга таблиця третього підрозділу 

другого розділу) (див. Рис.3). 

 

Порівняльний аналіз моделей переходу  до демок раті ї

Таблиця 2.3.2

 

Рис. 3 

Ілюстрації нумеруються послідовно в межах розділу аналогічно до таблиць. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації. Номер і підпис ілюстрації знаходяться під ілюстрацією. Ілюстрації 

позначаються словом “Рис.” (див. Рис. 4). 
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                                    Динамік а росту чисельності  політичних   
партій в Угорщині  1991—2003 рр.

    Рис.1.2.1.

 

Рис. 4 

Додатки оформляються на окремих аркушах як продовження роботи. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 

першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Додатки позначають 

літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, О, Ь (див. Рис. 5) 

 

Додаток  А
Порівняльний аналіз зак онів про вибори 

до вищих зак онодавчих органів
Ук раїни, Росі ї, Угорщини, Чехі ї, Словаччини

 

Рис. 5. 

 

Обсяг магістерської роботи — 90  стор. друк. тексту. 

Текст. Текст роботи друкується з використанням шрифтів текстового 

редактора Word (як правило, Times New Roman) розміру 14 через 1,5 

інтервалу. 

Текст роботи слід друкувати, залишаючи береги таких розмірів: 

лівий не менше 20 мм (як правило, 2,5—3 см); 

правий не менше 100 мм (як правило, 1—2 см); 



верхній не менше 20 мм (як правило, 2 см); 

нижній не менше 20 мм (як правило, 2 см). 

3. Послідовність виконання магістерської роботи. 

Алгоритм написання кваліфікаційної роботи є наступним: 

1. Вибір теми. 

2. Виявлення та відбір літератури. 

3. З’ясування об’єкта, предмета дослідження, визначення мети та його 

завдань. 

4. Складання робочої картотеки літератури. 

5. Вивчення та конспектування літератури. 

6. Складання попереднього плану роботи, узгодження його з керівником. 

7. Викладення тексту роботи згідно з її структурою. 

8. Формування висновків та рекомендацій. 

9. Подання чорнового варіанту роботи науковому керівникові. 

10. Усунення зауважень, доопрацювання роботи. 

11. Чистове оформлення роботи. 

Вибір теми дослідження та добір літератури. 

Вибір теми є першим і дуже відповідальним етапом магістерських роботи, 

від якого великою мірою залежить її успіх. Тематику магістерських робіт 

пропонує і розробляє кафедра. Але студент може і сам запропонувати тему 

своєї курсової роботи. 

Вибираючи тему, слід насамперед орієнтуватись на власну зацікавленість 

тією чи іншою науковою проблемою. Тема повинна приваблювати і 

викликати бажання працювати над нею, в противному разі результат роботи 

над темою буде мало чого вартий. Слід пам’ятати, що теми магістерських 

робіт не є рівнозначними за складністю. Є теми прості у виконанні, а є такі, 

що потребують кропіткої дослідницької праці. Є теми всебічно досліджені, а 



є недостатньо або й зовсім не розроблені, і їх дослідження потребуватиме 

значних витрат часу. 

Отже, вибираючи тему магістерської роботи, слід добре зважити власні 

сили й можливості. Не завадить в даному випадку і консультація з науковим 

керівником. 

Після того як тема роботи вибрана й осмислена, варто проаналізувати стан 

розробки визначеної проблеми сучасною наукою. 

Доцільно починати пошук літератури з перегляду бібліотечних каталогів. 

Потрібно переглянути науково-методичні журнали, в яких можуть бути 

опубліковані необхідні матеріали. Для фаху “Політологія” — це, насамперед, 

журнали “Політична думка”, “Нова політика”, “Національна безпека і 

оборона”, “Політичний календар”, “Віче”, “Людина і політика”, “Соціологія: 

теорія, методи, маркетинг”, “Універсум”, реферативний журнал “Політика. 

Політичні науки”. 

Заслуговує на увагу і низка російських політологічних видань: 

“Политические исследования”, “Социологические исследования”, “Вопросы 

философии”, “Полития”, “Политическая наука”, “Общественные науки и 

современность”. 

Доступ до мережі Інтернет значно розширює географію пошуку 

літературних джерел, зокрема дає змогу знаходити й використовувати 

публікації в іноземних наукових і науково-методичних журналах. Наприклад, 

можна відвідати Національну бібліотеку України ім. В.І.Вернадського 

(НБУВ), на сервері якої розміщена велика кількість документів у повному 

текстовому режимі, зокрема повних текстів авторефератів кандидатських і 

докторських дисертацій, захищених з 1998 р. (адреса — 

http://www.nbuv.gov.ua/eb/).  

Вивчення літератури потрібно починати з праць, де проблема 

відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Читання 

наукової праці обов’язково супроводжується записами. По-перше, це дає 

змогу краще запам’ятати зміст прочитаного. По-друге, ведення записів, якщо 



воно не є простим переписуванням, сприяє кращому розумінню сутності 

праці, що вивчається. Є різні види записів. Найкоротшою формою запису 

прочитаного є план — послідовний перелік питань, які розглядаються в 

науковій праці. Інша форма запису — анотація, яка являє собою стислий 

виклад змісту наукової праці. На анотацію схоже резюме. Складнішою і 

досконалішою формою записів є тези. Найдосконалішою формою записів є 

конспект. Після того як потрібний матеріал зібрано і систематизовано, 

складається детальний план курсової роботи та “Список використаних джерел 

і літератури ”. Крім плану роботи можна складати план написання окремих 

розділів. Це дозволить чітко структуризувати розділ та зробити за планом 

відповідні короткі висновки до розділу. 

Список використаних джерел та літератури слід розміщувати в 

алфавітному порядку за прізвищем першого автора або заголовком (див. Дод. 

В). Необхідно також зробити систематизацію джерел. У даному разі йдеться 

про те, що окремо виділяються архівні документи, статистичні документи і 

т.д. Наприклад: 

 

1 варіант 



І І . Опублік овані  док ументи
5.  — /  — /  — .
6.  — /  — /  — .

І І І . Статистичні  матеріали
7.  — /  — /  — .
8.  — /  — /  — .

ІV. Монографі ї, посібник и, статті , брошури, 
автореферати

9.   — /  — /  — .
10. — /  — /  — .

СПИСОК  ВИК ОРИСТАНИХ  ДЖ ЕРЕЛ 

ТА Л ІТЕРАТУРИ

І . Архівні  док ументи

І .І . Держ авний архів Зак арпатськ ої області
1.  — /  —/  — .
2.  — /  — /  — .

3. — /  — /  — .
4. — /  — /  — .

І .І І . Відомчий архів Зак арпатськ ої облдерж адміністраці ї

 

 

 

 

 

 

 

2 варіант 

 



СПИСОК  ВИК ОРИСТАНИХ  ДЖ ЕРЕЛ 

ТА Л ІТЕРАТУРИ

І . Дж ерела
1.  — /  — /  — .
2.  — /  — /  — .
3.  --- /  --- /  --- .

І І . Монографі ї, посібник и, брошури, статті
4.  — /  — /  — .

5.  — /  — /  — .

 

Важливим при виконанні наукових робіт є написання вступу, тому основні 

складові вступу слід розглянути докладніше. 

Актуальність дослідження. Актуальність дослідження — обов’язкова 

вимога до будь-якої роботи (курсової, бакалаврської, магістерської), перший 

критерій, за яким здійснюється їх оцінка. 

Тому цілком природно, що вступ до роботи має починатися з 

обґрунтування актуальності обраної теми. Актуальність теми (лат. “actualis” 

— дієвість) — це важливість, суттєве значення, відповідність теми 

дослідження сучасним потребам певної галузі науки та перспективам її 

розвитку, практичним завданням відповідної сфери діяльності. Висвітлення 

актуальності має бути стислим. Достатньо в межах однієї сторінки коротко 

викласти: сутність проблеми дослідження; суттєве значення для подальшого 

розвитку відповідної галузі науки; соціальну значущість проблеми 

дослідження; доцільність роботи та її відмінність у порівнянні з уже відомими 

фактами розв’язання проблеми. 

При обґрунтуванні актуальності теми зазначають стан її розробки. Для цього 

робиться стислий огляд літератури, виходячи з якого робиться висновок про 

необхідність подальшої розробки обраної теми. Важливою складовою 

актуальності є формулювання проблемної ситуації, виклад її сутності. Проблема 

неодмінно виникає тоді, коли застарілих знань уже недостатньо, а нове знання ще 

не набуло розвиненої форми. Таким чином, автору роботи вдається показати, де 



проходить межа між знанням і незнанням про предмет дослідження, тоді йому 

легко чітко й однозначно визначити наукову проблему, сформулювати її сутність. 

Після формулювання наукової проблеми формулюють мету і завдання 

дослідження.  

Мета дослідження має узгоджуватись з назвою роботи, об’єктом і 

предметом дослідження. Формулюючи мету, не слід вживати терміни 

“дослідження”, “вивчення”, оскільки вони вказують на засіб досягнення мети, 

а не на саму мету. Мета роботи реалізується через конкретні завдання, які 

треба вирішити відповідно до цієї мети. Завдання дослідження 

формулюються у формі переліку дій: “вивчити”, «проаналізувати”, 

“встановити”, “вияснити”, “обґрунтувати”, “охарактеризувати” та ін. 

Формулювати завдання слід якомога докладніше, оскільки опис їх вирішення 

становитиме зміст розділів і параграфів роботи. Виходячи із завдань 

дослідження автор має зробити висновки до своєї роботи. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження — це процес або 

явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення. Предмет 

дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження 

співвідносяться як загальне і часткове. Тобто предмет дослідження — це та 

частина об’єкта, яка безпосередньо вивчається. Наприклад: 

Тема: “Перехід до демократії: політологічний аналіз основних 

концептуальних моделей (на прикладі країн Східної Європи)”. Об’єкт 

дослідження — перехід до демократії. Предмет — моделі переходу на 

прикладі країн Східної Європи. 

Тема: “Становлення і розвиток партійної системи в умовах суспільства, 

що трансформується (на прикладі країн Східної Європи)”. Об’єкт 

дослідження — партійна система суспільства. Предмет — становлення 

партійної системи в умовах суспільства, що трансформується. 

Методи дослідження. У вступі також необхідно подати перелік методів 

дослідження, які були використані для досягнення поставленої мети. Метод 



— з грецької мови “шлях до істини”, — спосіб отримання результату 

дослідження. 

Обов’язковою частиною вступу є огляд літератури з теми дослідження, в 

який включають найбільш цінні, актуальні роботи (20—30 джерел). 

Матеріали огляду слід систематизувати. Систематизацію можна робити в 

хронологічному порядку, по розгляду проблем тощо. В бакалаврській, 

магістерській роботах огляд літератури може бути зроблений в першому 

розділі роботи, оскільки цей розділ є методологічним. Тобто мова про те, що 

в ньому характеризуються теоретико-методологічні підходи до вивчення 

проблеми, яка досліджується. Термін “методологія” перекладається як методи 

дослідження. Методологія — вчення про систему наукових принципів, форм 

і способів дослідницької діяльності. 

Закінчується вступ описом структури роботи. Наприклад, робота 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

та літератури. В І розділі роботи “Назва” аналізується... В ІІ розділі роботи 

“Назва” дається характеристика... В ІІІ розділі роботи “Назва” 

обумовлюється... 

4. Написання тексту роботи та оформлення висновків. 

У розділах роботи розкривається зміст теми, виконуються поставлені 

завдання. Закінчуються розділи, як правило, короткими висновками. 

Мова роботи має бути науковою і зрозумілою та відповідати нормам 

сучасної української мови. 

Цитування й переказ. Цитати — дослівні уривки з використаних джерел — 

використовуються в курсовій роботі для обґрунтування, підтвердження 

авторських аргументів або для критичного аналізу літературних джерел. 

Текст цитати береться в лапки і наводиться без жодних змін. Відхиленням від 

цього правила можуть бути: 

а) пропуски окремих слів і фраз, за умови, що думку автора не буде 

спотворено, а пропуск буде позначено трьома крапками; 



б) зміна відмінка слова для підпорядкування його синтаксичній будові 

фрази, частиною якої вона є. 

Наприклад. Речення з використаного джерела “Різниця кадрових і масових 

партій не пов’язана ні з їх масштабами, ні з їх чисельністю; справа не в 

різниці в розмірах, а в різниці їхніх структур” можна подати у курсовій роботі 

так: На думку М. Дюверже, “різниця кадрових і масових партій не пов’язана 

ні з їх масштабами, ні з їх чисельністю; справа не в різниці в розмірах, а в 

різниці їхніх структур” [12,18].  

Щоб скористатися цитатою, в тексті магістерської роботи можуть бути 

вжиті й інші слова. Наприклад: Як вважав М. Дюверже...; Як писав у своїй 

роботі “Політичні партії” М. Дюверже...; Серед точок зору на предмет 

політичної науки слід виокремити думку Г. Алмонда... і т.д. 

Якщо магістрант, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, щоб посилити 

їх значення, він має зробити у тексті в дужках відповідні застереження і 

вказати свої ініціали, наприклад (виділено мною — В.С.) або (курсив мій — 

В.С.). 

Цитування має бути помірним. Перевантаженість тексту цитатами надає 

роботі компілятивного характеру і створює враження, ніби автор не має 

власної думки. Щоб не перенасичувати текст цитатами, доцільно 

використовувати переказ чужих думок. Переказ має бути максимально 

точним. Як і цитата, переказ має супроводжуватись посиланням на 

використане джерело: 

Згідно з С. Гантінгтоном, людство в майбутньому чекає зіткнення між 

цивілізаціями, яких він виділяє вісім [18, 48]. 

Ф.Фукуяма пропонує розглядати історію як розвиток, що завершується 

“кінцем історії” в ХХ ст. [19, 56]. 

Як при цитуванні, так і при переказі слід потурбуватися про різноманітність 

мовних засобів, які використовуються для введення в текст цитати або 

переказу чужих думок. 



Цитування в роботі позначаються квадратними дужками, в яких перша 

цифра — позиція джерела в списку літератури, а друга — номер сторінки. 

Наприклад [32, 5]; [31; 32; 38]. В другому випадку вказано декілька джерел. 

Якщо в тексті є посилання на автора, то, на відміну від списку літератури, ім’я 

автора ставиться попереду прізвища. Наприклад: В. Петров у роботі 

“Соціологічні виборчі технології” писав...; Г.Гегель вважав... і т.д. (див. Дод. 

Д; Ж). 

Скорочення. Слід користуватись тільки загальноприйнятими скороченнями 

слів і писати їх правильно. До скорочень, що не потребують спеціальних 

пояснень, належать такі:  

та ін. — та інші; див. — дивись; і т.д. — і так далі; і под. — і подібне; проф. 

— професор; доц. — доцент; акад. — академік. 

Якщо в тексті роботи використовується маловідоме скорочення, то воно 

має бути розшифроване при першому згадуванні. Для цього термін спочатку 

пишуть цілком, а поряд (у дужках) скорочено. Наприклад: Український центр 

економічних і політичних досліджень ім. Разумкова (УЦЕПД ім. Разумкова) є 

однією з авторитетних дослідницьких установ України. УЦЕПД ім. 

Разумкова видається журнал “Національна безпека і оборона”, кожний з 

номерів якого є тематичним і присвячений одній із актуальних проблем 

політичного розвитку України. 

Скорочення мають бути однаковими упродовж усього тексту. Якщо в 

роботі забагато скорочень, то в текст роботи перед змістом вводиться така 

структурна одиниця, як “Список використаних скорочень”. 

Логічним завершенням будь-якого виду роботи є висновки, які мають бути 

обов’язково пов’язані з метою та завданнями дослідження. Оформлення 

висновків робиться наступним чином (див. Рис. 6). 
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Рис. 6 

5. Підготовка до захисту та захист магістерської  роботи.  

Захист магістерської робіт проходить на кафедрі. До захисту робіт 

допускаються магістранти, які вчасно виконали свої роботи. Необхідною умовою 

проведення захисту роботи є наявність відгуку наукового керівника. 

Процедура захисту включає: доповідь магістранта про зміст роботи; 

запитання до автора; оголошення відгуку наукового керівника; заключне 

слово студента; рішення комісії щодо оцінки (оцінка обговорюється на 

закритому засіданні комісії і лише потім оголошується головою комісії). 

Текст доповіді про зміст роботи. На захисті магістрант повинен у 

виступі, який триває не більше 10 хв., викласти зміст і результати свого 

дослідження. 

Виступ умовно можна поділити на 3 частини. У першій, вступній, 

частині називається тема роботи, коротко висвітлюється сучасний стан 

розробки наукової проблеми, якій присвячено роботу, визначаються 

актуальність, об’єкт, предмет, мета, конкретні завдання і методи дослідження. 

Середня частина виступу присвячена результатам дослідження та їх 

інтерпретації. У заключній частині подаються загальні висновки та практичні 

рекомендації. 

Магістерські роботи рецензуються фахівцями з інших кафедр та вузів. 

На захисті обов’язково оголошується рецензія, в якій рецензент пропонує 

оцінку роботі. 

При оцінюванні вищевказаних робіт комісія виходить з того, що 

студент повинен вміти: формулювати мету і завдання дослідження; 



складати план дослідження; вести бібліографічний пошук із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій; використовувати 

сучасні методи наукового дослідження; опрацьовувати отримані дані, 

аналізувати їх на базі відомих джерел; оформляти результати досліджень 

відповідно до сучасних вимог у формі звітів, рефератів, статей. 

Типові помилки в написанні та оформленні курсової (бакалаврської, 

магістерської) роботи: 

1. Зміст роботи не відповідає плану магістерської роботи або не 

розкриває тему цілком чи в її основній частині. 

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну 

проблемну ситуацію, стан об’єкта. 

3. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована 

абстрактно і не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження. 

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

плагіат. 

5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і 

нормативних документів, нової спеціальної літератури (останні 5—10 років) 

з теми дослідження. 

6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми 

роботи має форму анотованого списку і не відбиває рівня досліджуваної 

проблеми. 

7. Не розкрито зміст та організацію особистого експериментального 

дослідження (його суть, тривалість, місце проведення, кількість обстежуваних, 

їхні характеристики), поверхово висвітлено стан практики. 

8. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не 

відповідають поставленим завданням. 

9. У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких 

запозичену матеріал. 

10. Бібліографічний опис джерел у списку літератури наведено 

довільно, без додержання вимог державного стандарту. 



 

6. Наукова публікація: поняття, функції. 

Основні результати і положення наукового дослідження мають бути 

опубліковані для ознайомлення з ними наукової громадськості. 

Публікація (лат. “publicatio” — оголошую всенародно; оприлюднюю): 1) 

доведення до загального відома за допомогою преси, радіомовлення, 

телебачення; 2) вміщення в різних виданнях. 

Публікації виконують такі функції: оприлюднюють результати наукової 

роботи; сприяють становленню пріоритету автора (дата підписання публікації 

до друку — це дата пріоритету науковця; в історіографічній частині роботи 

обов’язково вказують, коли вперше звернувся до розробки наукової 

проблеми); свідчать про особистий внесок дослідника в розробку наукової 

проблеми (особливе значення мають індивідуальні публікації, роботи у 

співавторстві потребують додаткових роз’яснень; в тексті роботи здобувач 

повинен подавати посилання на власні публікації, включити їх до списку 

використаних джерел); слугують підтвердженню достовірності основних 

результатів і висновків роботи, новизни і наукового рівня її (оскільки після 

виходу у світ публікація стає об’єктом вивчення й оцінки широкою науковою 

громадськістю); підтверджують факт апробації та впровадження результатів і 

висновків роботи; відбивають основний зміст роботи (про це вказується у 

вступі до роботи, а також через включення публікацій здобувача до списку 

опублікованих праць за темою роботи); та ін. 

Відповідно до постанови Вищої атестаційної комісії (ВАК) від 15.01.2003 

№ 7-05/1 структура оформлення наукових статей має відповідати наступним 

критеріям (складатись із необхідних елементів): 

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. 



2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання). 

4. Виклад основного матеріалу дослідження з ретельним обгрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 

5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. 

6. Правила оформлення наукової статті є наступні: 

а) на початку статті з правого боку потрібно зазначити ім’я та прізвище 

автора; 

б) тема наукової статті розміщується по центру; 

в) поля, розмір шрифту, інтервал, обсяг публікації вказуються відповідною 

установою чи закладом, куди надсилається стаття; 

г) система посилань: в кінці статті список використаних джерел і літератури 

подається за алфавітом; в тексті публікації у квадратних дужках вказується 

порядковий номер джерела і використані сторінки (до прикладу: [15, 56], [15, 

56—57], [15, 60; 16, 54]. Перша цифра є 15-ою позицією в списку літератури, 

а 56 — номер сторінки або аркуша архівної справи тощо). 

В кінці статті подається анотація англійською мовою. 

  

7. Термін подання магістерської роботи. 

Після отримання відзиву наукового керівника і рецензії, допуску до 

захисту на засіданні кафедри магістрів подають електронний варіант 

магістерської роботи до визначених наказом по  підрозділів університету, а 

друкований варіант – до деканату інституту історії, міжнародних відносин, 

для представлення на ДЕК.   

До захисту не допускаються роботи слухачів, які не виконали 

навчальної програми та мають на момент подання до захисту магістерської 

роботи академічну заборгованість.  



  

При підготовці презентації не слід переобтяжувати її текстом – 

найбільш адекватно сприймається презентація, на кожному зі слайдів якої 

розміщено не більше 12 рядків тексту, включаючи заголовок.  

Оцінювання магістерської роботи проводиться на засіданні ДЕК за 

підсумками захисту (презентації) магістерської роботи слухачем.  

 Відзив наукового керівника .  

Завершену магістерську роботу слухач подає науковому керівнику для 

перевірки та підготовки відзиву на неї.  

Датований та підписаний відзив наукового керівника має дати 

характеристику проведеної з усіх розділів роботи. Він складається з 

визначення самостійності та актуальності наукового дослідження; 

відповідності змісту магістерської роботи до плану; переліку основних 

методів та інструментарію дослідження; рівня застосування автором 

теоретичних знань для розв’язання конкретних практичних завдань; 

визначення глибини і комплексності підходу при аналізі економічних, 

соціальних, політичних та правових процесів; оцінки якості виконаної 

магістерської роботи та ефективності запропонованих заходів; зазначення 

недоліків; загальної оцінки роботи (позитивної або негативної)   

  Рецензія на магістерську роботу. 

Кожна завершена магістерська робота направляється відповідною 

кафедрою на зовнішню рецензію. До рецензування залучаються провідні 

фахівці органів державної влади та місцевого самоврядування, що мають, як 

правило, науковий ступінь або вчене звання, а також наукові та науково-

педагогічні працівники науково-дослідних установ або вищих навчальних 

закладів. Рецензент визначається завідувачем кафедри за умови, що коло 

наукових та фахових інтересів рецензента відповідає тематиці роботи.   

Рецензія має бути підписана та завірена організацією, в якій працює 

рецензент.  



У рецензії має бути визначена актуальність обраної теми, практична 

значущість виконаної магістерської роботи, дана характеристика щодо 

розкриття теми роботи, відповідність її змісту до завдання. Рецензент робить 

висновок щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, 

методичних підходів розроблених студентом до вдосконалення діяльності 

організації, яка була об’єктом дослідження.  

У рецензії дається загальна оцінка магістерської роботи (оформлення, 

стиль, грамотність викладання). За бажанням рецензент може висловити 

зауваження та думку про оцінку роботи (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно), робить висновок щодо можливості допущення її захисту перед 

ДЕК
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Додаток В 

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел до 

курсової роботи 

         Книга одного, двох або трьох авторів: 

1. Гердер И. Г. Идеи о философии истории человечества / И. Г. Гердер. – 

М. : Наука, 1977. – 703 с. 

2. Политическая культура социализма  / [А. К. Карыпкулов, Л. Н. Коган, Б. 

Б. Багиров и др. ; редкол.: А. А. Алтмышбаев и др.]. – Фрунзе : Илим, 1984.  – 

467 с. 

3. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Георгий Почепцов. – М. : Рефл-

бук : Ваклер, 2001. – 651 с. 

          Статті науковців у журналах:   

4. Герман К. Политические перепутья при движении к глобальному 

информационному обществу / К. Герман // Социологические исследования. – 

1998. – № 2. – С. 67–78. 

5. Гилинский Я. И. Социология девиантного поведения как специальная 

социологическая теория  / Я. И. Гилинский // Социологические исследования. 

– 1991. – № 4. – С. 71–83. 

6. Гельман В. Я. Уроки украинского / В. Я. Гельман // Полис 

(Политические исследования). – 2005. – № 1. – С. 36–49. 

7.  

          Статті авторів у книгах 

8. Глинчикова А. Г'. Политический кризис в России : истоки и перспективы 

А. Г. Глинчикова // Куда идет Россия? Кризис институциональных систем : 

век, десятилетие, год / под общ. ред. Т. И. Заславской.  – М., 1999. – С. 401–

412. 

         

 

 



            Словники 

9. Антология мировой политической мысли : в 5 т. / [нац. обществ.-науч. 

фонд, Акад. полит. науки] ; ред.-науч. совет: Г. Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 

1997. –    

            Т. 3: Политическая мысль Запада, вторая половина XIX–XX в.            / 

[ред.-сост. З. М. Зотова, Е. Л. Петренко ; предисл. Б. Н. Бессонова]. – 1997. –

830 с. 

10. Антология мировой философии : в 4 т. – М.  : Мысль, 1969. –  

           Т. 2: Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху 

Просвещения. – 1970. –  775 с.  

11. Политологический словарь : в 2 ч. / науч. ред. А. А. Миголатьев ; сост. 

В. А. Варывдин.  – М. : Луч, 1994. –  

          Ч. 1.  – 1994. –208 с.; 

          Ч. 2. – 1994. – 224 с. 

  

          Книга чотирьох авторів: 

12. Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білоус (наук. ред.), Д. Г. 

Лук’яненко, М. О. Гончаренко, В. А. Зленко, О. В. Зернецька ; НАН України, 

Ін-т світової економіки і міжнар. відносин, Київ. нац. економ. ун-т. – К., 2001. 

– 734 с.  

13. Глобальные трансформации и стратегии развития / [О. Г. Белорус, Д. Г. 

Лукьяненко, О. М. Гончаренко и др.] ; рук. авт. коллектива и науч. ред. О. Г. 

Белорус] ; НАН Украины, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений. – Киев : Орiяни, 2000. – 422 с. 

         Автореферати: 

14. Глухова А. Б. Политический конфликт: анализ теории и методологии 

исследования : автореф. дис. на соиск. учен. степ. доктора полит. наук спец.: 

23.00.01 “политическая теория, история, процессы” / А. Б. Глухова.  – М., 1997. 

– 36 c. 

          



            Електронний ресурс: 

15. Гуцал А. Ф. Політичній лідер в історичному інтер’єрі [Електронний 

ресурс] / А. Ф. Гуцал, С. Л. Недбаєвський. –  Режим доступу : 

www.niur.gov.ua/uhr/publishing/panorama1- 2- 99/me-1gu/htm 

16. Девід Лайон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http//www/philsc/univ/kiev/ua/biblio/lajon/html 

17. Информационное общество для всех – информационное общество для 

каждого человека в отдельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа :     

http://ims2000.nw.ru /src/text131.html. 

          Многотомні видання: 

18. Дербишайр Д. Политические системы мира : в 2 т. / Д. Дербишайр,      Я. 

Дербишайр. – М. : Волтерс Клувер, 2000. –  

           Т. 2. –  2000. – 674 с. 

19. История древнего мира : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов            / 

Бокщанин А. Г., Дворецкая И. А., Крушкол и др. ; под ред. А. Г. Бокщанина. – 

2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1981. –  

            Ч. 2 : Греция и Рим. – 1981. – 431 с. 

20. Политология : энцикл. слов. / общ. ред. и сост. Ю. И. Аверьянов. – М. : 

Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. – 431 с. 

 

        Іноземні видання 

21. Held D. Politicаl Theory and me Modem State: Essays on State, Power and 

Democracy. –  Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1989. – 265 p. 

22. Hirst P., Thompson G. “Globalization in Question: The International 

Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge: Polity Press. 1996. 

23. History of American Sociology. First Sid /7 Park R.E. Human migration and 

the marginal man // American Journal of Sociology. – Chicago, 1928. – Vol. 33. – 

№ 6. – P. 881–893. 

 

 



Матеріали конференції 

24. Проскуріна О. О. Політична культура України : проблеми полярності в 

політичній культурі як прояв регіональної полярності в державі  / О. О. 

Проскуріна // Материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. “Перспективные 

разработки науки и техники – 2006”. – Днепропетровск, 2006. – Т. 4. –           С. 

70–71.  

25. Ребкало В. А. До нової парадигми політичної культури / В. А. Ребкало // 

Політологічний вісник : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. “Політична 

думка в Україні : минуле і сучасність”. – К., 1993. – С. 124–136. 

 

Додаток Г 

Зразок написання вступу 

Тема роботи: Становлення українського парламентаризму в умовах 

суспільства, що трансформується 

Становлення основ демократичної, правової, соціальної держави — 

конституційний принцип державотворчого процесу в Україні. Проте на шляху 

його втілення необхідно подолати значні труднощі та бар’єри, що гальмують 

просування нашого суспільства вперед. Серед чинників, які ускладнюють цей 

процес, — незбалансованість елементів політичної системи, суперечності та 

конфлікти, що періодично загострюються між гілками влади та політичними 

інститутами. Одну з головних ролей у непростих відносинах між органами 

державної влади відіграє Верховна Рада — парламент України. Конфліктність і 

перманентний стан напруження між виконавчою та законодавчою гілками 

влади зумовлені низкою об’єктивних і суб’єктивних причин, серед яких: 

неструктурованість суспільних інтересів за політичними ознаками, брак 

сталого виборчого законодавства, недовершеність судово-правової та 

адміністративної реформ тощо. Усе це свідчить про те, що не лише окремі 

елементи, а й уся політична система країни потребує вдосконалення через 

науково обґрунтовану концепцію її реформування. 



Мета політичної реформи — досягнення збалансованості у функціонуванні 

всіх гілок влади в режимі солідарної відповідальності, чіткого визначення їх 

компетенцій і повноважень, розмежування функцій. Це дасть змогу подолати 

безплідне й руйнівне протистояння між ними, що гальмує розв’язання наболілих 

не лише політичних, а й економічних, соціальних і гуманітарних проблем. Нині 

ці явища та процеси, безперечно, усвідомлюються, аналізуються науковцями, які 

пропонують рецепти та засоби виходу з кризи. Проте багатьом дослідженням, 

зокрема політологічного напряму, ще бракує всебічного та системного аналізу 

політичних інституцій, що несуть головну — політичну, правову та моральну 

відповідальність за стан справ у країні. Саме “інституційний” підхід, на наш 

погляд, може виявити як переваги, так і недоліки у функціонуванні політичної 

системи та її розвитку, стати основою для вироблення практичних рекомендацій 

з удосконалення владних відносин через їх реформування. 

Актуальність теми дослідження. З огляду на те, що в епіцентрі 

політичного протистояння перебуває Верховна Рада, виникає об’єктивна 

потреба системного аналізу самого інституту парламентаризму як єдиного 

органу законодавчої влади. Оцінка парламенту суспільною думкою засвідчує 

його порівняно невисокий рейтинг довіри та громадського авторитету. Проте 

без парламентаризму немає демократії, отже, якщо ми будуємо демократичну 

систему влади, то серцевиною її має стати цивілізований парламентаризм. 

Проблеми функціонування та розвитку вітчизняного парламентаризму 

глибоко пов’язані з його історичним підґрунтям. Маючи досить давню і 

тривалу передісторію становлення, сучасний український парламентаризм має 

спиратися на відповідні політичні традиції та культуру. Однак ці якості 

набуваються завдяки глибокому вивченню відповідних явищ, процесів і 

тенденцій, що актуалізує дослідження парламентаризму як з історико-

політологічного, так і з теоретико-методологічного боку. Лише в такий спосіб 

можна усвідомити важливість цієї інституції для української політичної 

дійсності та запропонувати шляхи вдосконалення системи парламентаризму 

на вітчизняному грунті. 



Інститут парламентаризму відзначається багатогранністю, і тому виступає 

об’єктом наукового пізнання різних галузей суспільних наук. Він традиційно 

вивчається представниками юридичної галузі, котрі розглядають 

парламентаризм як законодавчу гілку влади та її функції. Останнім часом 

парламентаризм стає предметом вивчення і представниками історичної науки, 

які досліджують генетичні та національно-культурні аспекти цього явища, 

закономірності його появи та розвитку. Соціологи розглядають 

парламентаризм насамперед з погляду електоральної поведінки виборців та 

участі партій у виборчому процесі. У цьому переліку, безперечно, одне з 

провідних місць має належати політичній науці, котра вивчає парламентаризм 

як елемент політичної системи, форму державного правління та 

характеристику політичного режиму влади. Проте парламентаризм ще не став 

предметом політологічного аналізу як своєрідний політичний інститут, що 

перебуває в системі відносин органів державної влади. А, як показує 

вітчизняний досвід, це особливо важливо для країн з перехідним типом 

розвитку, тобто тих, які здійснюють політичну модернізацію суспільства й 

держави. Крім того, є підстави вважати, що “інституційна” політологія як 

напрям в Україні поки що перебуває у зародковому стані. Можна впевнено 

констатувати, що у нас ще немає “політології парламентаризму”, котра б 

вивчала це явище системно, функціонально й прогностично. Одна з причин 

цього — тривала відсутність в українській політичній традиції розуміння та 

вивчення влади за принципом її поділу, що вимагає якраз інституційного 

підходу, коли кожна з гілок влади розглядається як елемент цілісної системи. 

Саме цими обставинами диктується необхідність запровадження, як окремого, 

напряму політологічних досліджень, який умовно можна назвати 

парламентознавством. 

Ступінь опрацьованості теми. При підготовці дослідження нами було 

опрацьовано широке коло джерел і наукової літератури з даної тематики, 

завдяки чому вдалося сформувати уявлення про історичні передумови, 



соціальні та цивілізаційні чинники, які сприяли появі парламентаризму, 

дослідити політико-правові засади його конституювання. 

Торкаючись витоків парламентаризму на рівні ідей та уявлень про форми 

правління, автор спирався на праці античних мислителів — Платона, 

Аристотеля, Цицерона. Розглядаючи демократію як різновид політичної влади 

та форми правління, вони торкалися різних аспектів політичного 

представництва, що насамперед привертає увагу дослідника цього інституту. 

Серед політичних ідей доби Середньовіччя значний інтерес становлять 

роздуми Фоми Аквінського. І хоча він мислив здебільшого категоріями 

теології, аніж політології чи державознавства, проте його ідеї цікаві з огляду 

на методологію аналізу, де застосовуються методи зіставлення та 

порівняльного аналізу, котрі є характерними для політичної науки. 

У добу Ренесансу політична думка демонструє прагнення впливати на 

перебіг політичних процесів. Зокрема корисними є погляди Н.Макіавеллі, і 

хоча цей мислитель був прихильником сильної одноосібної влади, його аналіз 

багато в чому є повчальним і для розуміння представницької влади. Власне, 

увесь цей період можна віднести до теоретичних передумов появи доктрин 

зрілого парламентаризму, котрі з’являються дещо пізніше. Нова доба 

позначена іменами Гроція, Гоббса, Локка, Монтеск’є, Руссо, Берка, Канта, 

Гегеля, Адамса, Гамільтона, Джеферсона, Констана, Медісона, де Токвіля та 

інших діячів і мислителів доби Просвітництва, буржуазних революцій та 

національно-визвольних рухів. У працях згаданих мислителів знаходимо 

розроблення та обґрунтування системи поділу влади, механізму стримувань і 

противаг, представницької демократії та народного суверенітету тощо, які 

становлять основу парламентаризму як політичної доктрини і практики. 

Специфіка української державності відбилася й на характері політичного 

мислення в різні періоди її розвитку. Починаючи з традицій козацького 

конституціоналізму, ідейно-політичною вершиною якого стала Конституція 

Пилипа Орлика, і продовжуючи конституційними проектами кирило-

мефодіївців та їх спадкоємців, можна простежити позитивне сприйняття з 



боку вітчизняних політичних діячів і мислителів ідеї парламентаризму. 

Останню вони розглядали насамперед під кутом зору принципу 

народоправства, що мав глибоке національне коріння. У подальшому ця лінія 

була продовжена в політичній творчості та діяльності Драгоманова, Франка, 

Грушевського, Міхновського, Лащенка, Дністрянського та цілої плеяди 

українських діячів початку ХХ століття.  

Аналіз вітчизняної суспільно-політичної думки показав, що 

парламентаризм тут розглядається насамперед як принцип, котрий адекватно 

втілює ідею народного та національного суверенітету і представництва. 

Специфіка радянського періоду політичної історії в аспекті ідей 

парламентаризму полягала в тому, що тут ідеологічні настанови стояли на заваді 

зацікавленого й неупередженого дослідження цього інституту “буржуазної 

демократії”. Тому невипадково, що традиційні теорії парламентаризму, в основі 

яких вбачаємо насамперед концепцію поділу влади, серед радянських науковців 

не знаходили належної уваги. Парламент розглядався переважно як інструмент 

класового панування, і лише у цьому сенсі він перебував у фокусі теоретичної та 

ідеологічної критики. Певною мірою традиції вітчизняної школи 

парламентознавства знайшли своє продовження серед науковців української 

діаспори, де особливо високо цінувався досвід Центральної Ради та УНР загалом 

як символ державної самостійності, що прагнула втілити на практиці теоретичні 

принципи парламентської демократії. 

Відродження наукового підходу до вивчення історії та особливостей 

діяльності парламентських установ в Україні розпочинається наприкінці 80-х 

— початку 90-х років ХХ ст. Причиною пожвавлення зацікавленості при 

цьому слугувало те, що Верховна Рада України, поступово 

трансформувавшись із радянського органу державної влади в парламентську 

установу, стала реальним важелем національно-демократичного відродження 

та державотворення. Водночас запровадження інституту президентства 

висунуло на порядок денний проблему форми державного правління. Це 

вимагало наукових обгрунтувань та осмислення міжнародного досвіду. 



Політологічні аспекти діяльності парламенту в системі функціонування гілок 

влади досліджуються вітчизняними політологами В. Андрущенком, В. 

Бабкіним, О. Бабкіною, А. Білоусом, Д. Видріним, О. Гаранем, Ф. Кирилюком, 

В. Кременем, Л. Кривенко, А. Кудряченком, І. Курасом, В. Литвином, А. 

Макаровим, О. Мироненком, М. Михальченком, А. Пойченком, В. Ребкалом, 

М. Рибачуком, Ф. Рудичем, В. Рум’янцевим, В. Смолієм, С. Телешуном, Є. 

Тихоновою, О. Федоренком, П. Шляхтуном та іншими дослідниками. 

Увагу привертає також проблематика історичної еволюції парламентаризму, 

порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду, різноманітні аспекти 

діяльності сучасних парламентських установ. Цим питанням присвячені праці 

В. Бебика, А. Георгіци, Л. Горьового, Ю. Древаля, В. Журавського,  

О. Копиленка, П. Кислого, С. Свєтової, М. Томенка, В. Трипольського, С. 

Рябова, Ю. Ющика та ін. Крім політологів, значну увагу різним аспектам 

українського парламентаризму приділяють представники юридичної науки. 

Пріоритетом їхніх досліджень є проблема взаємодії гілок влади, втілення 

конституційних норм народовладдя, оптимізація законодавчого процесу, етико-

правові аспекти депутатської діяльності тощо. Цей спектр проблем відбито в 

працях О. Бандурки, В. Борденюка, Н. Грушанської, В. Денисова, Г. 

Журавльової, А. Зайця, В. Копейчикова, Н. Нижник, В. Опришка, В. Погорілка, 

О. Скакун, Ю. Тодики, М. Цвіка, В. Шаповала, Ю. Шемшученка та ін. 

У російській науковій літературі проблема парламентаризму висвітлюється 

в працях С. Алексєєва, М. Баглая, Л. Ентіна, С. Єгорова, А. Керімова, І. 

Котелевської, М. Крутоголового, М. Мішина, О. Рум’янцева, І. Степанова, В. 

Туманова, В. Чиркіна та інших фахівців з теорії конституційного та 

державного права, політологів. 

Огляд і класифікаційний аналіз робіт з теми дослідження дають змогу дійти 

висновку, що на сьогодні вітчизняними та зарубіжними вченими накопичено 

значний фактичний матеріал, здійснено його узагальнення з окремих аспектів 

проблеми тощо. Проте в літературі з нашої тематики переважають правничі й 

історико-політологічні підходи. Водночас вітчизняній політичній науці бракує 



праць, які б докладно висвітлювали комплекс проблем становлення, 

функціонування і розвитку парламентаризму в політичній системі незалежної 

України, які враховували б при аналізі такі характеристики, як рівень 

парламентської культури й депутатської етики, аналізували проблему в 

контексті політичного реформування суспільства. 

Мета та завдання дослідження. Результати вивчення джерельної бази 

дослідження та наявність реальних проблем нинішнього парламентаризму в 

Україні зумовили можливість визначення головної мети дослідження — 

розроблення теоретичних і методологічних проблем аналізу українського 

парламентаризму як політичного інституту в умовах політичної реформи та 

модернізації суспільства. 

Визначена мета зумовила постановку та розв’язання таких дослідницьких 

завдань: проаналізувати теоретико-методологічні засади дослідження 

парламентаризму; визначити чинники становлення парламентаризму як 

політичного інституту; здійснити теоретичну реконструкцію історичних 

передумов появи парламентаризму в Україні; з огляду на принцип поділу влади, 

визначити політико-правовий статус вітчизняного парламенту в політичній 

системі країни; проаналізувати обсяг компетенції, повноваження та функції, що 

їх здійснює Верховна Рада України; з’ясувати головні напрями здійснення 

парламентської реформи як частини політичної реформи суспільства; розкрити 

зміст поняття “парламентська культура” як чинника авторитету 

парламентського інституту влади; запропонувати шляхи оптимізації взаємодії 

законодавчої та виконавчої гілок влади на завершальному етапі перехідного 

періоду. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження — парламентаризм як 

політичний інститут, що формується шляхом демократичних виборчих систем 

і функціонує на засадах представництва суспільно-політичних інтересів, 

поділу влади та механізму стримувань і противаг. 



Предмет дослідження — історичні передумови становлення вітчизняного 

парламентаризму та його статус в умовах перехідного періоду й реформування 

політичної системи в Україні. 

Теоретико-методологічні засади дослідження. При аналізі процесу 

становлення українського парламентаризму автор виходив із необхідності 

застосування широкого спектру як філософських, історичних, так і правових, 

соціологічних та політологічних методів, принципів і підходів щодо предмета 

дослідження. Провідне місце серед них посідають принципи розвитку, 

конфліктології, системний підхід, структурно-функціональний і порівняльний 

аналіз. Крім цього, автор послуговувався методами емпіричного узагальнення, 

зіставлення, аналогії та екстраполяції. Загальнотеоретичною основою 

політологічного аналізу парламентаризму є соціальна філософія, що вивчає 

політику як цілісний феномен, визначає сенс політологічних концепцій і 

доктрин, намагається дати відповідь на запитання щодо мети, цілей і засобів 

їх реалізації у глобальному й національному масштабах. 

Серед загальнонаукових методологічних засад особливу увагу автор 

приділяє принципам науково-світоглядного та ідейного плюралізму, 

поєднанню ретроспективного та прогностичного підходів. Комплексне 

використання зазначених методів дало можливість усебічно розглянути передумови 

появи й сучасний стан вітчизняного парламентаризму і в такий спосіб одержати 

найвірогідніші наукові результати дослідження. 

Структура роботи визначається метою та завданням дослідження. 

Виконана робота містить вступ, 2 розділи, кожен з яких має по 3 підрозділи, 

загальні висновки, список літератури з 59 найменувань.  

 

 

 

 

 

 



Додаток Д 

Засоби текстового зв’язку в науковій праці 

 

Мовленнєва функція  

 

Мовні засоби 

 

1  2 

Послідовність 

викладу  

 

по-перше, по-друге, по-

третє 

з одного боку, з іншого 

боку 

насамперед, наостанку 

передусім 

почнемо з того, що...  

спочатку 

також 

тепер 

далі 

водночас 

після того як... 

нарешті 

на закінчення 

Ступінь вірогідності 

повідомлення  

 

очевидно 

безумовно 

без сумніву 

безперечно 

напевне 

певно 

певна річ 



звичайно 

(як) відомо 

мабуть 

Послідовність у часі  

 

спочатку, потім, тепер 

насамперед 

перш ніж 

після того як... 

одночасно 

наприкінці 

Причина і наслідок, 

умова і наслідок  

 

якщо..., то  

оскільки 

тому 

(а) відтак 

позаяк 

таким чином 

внаслідок 

завдяки тому, що... 

у зв’язку з тим, що... 

через те, що... 

в результаті 

1 2 

Причина і наслідок, 

умова і наслідок 

 

це пов’язано з... 

отже 

зважаючи на те, що... 

з огляду на те, що... 

з огляду на викладене 

вище 



зважаючи на викладене 

вище 

це спричиняється тим, 

що... 

це залежить від того, що... 

Зіставлення, 

протиставлення  

 

так само, як і... 

як.., так і 

(а) проте 

але 

навпаки 

в той самий час 

однак 

втім 

Доповнення, 

уточнення  

 

водночас 

зокрема 

крім того 

щоправда 

наприклад 

як-от 

цебто 

разом з тим 

точніше 

зауважмо 

Узагальнення, 

висновок  

 

Отже 

Таким чином 

Відтак 

Узагальнюючи сказане... 

З розглянутого можна 



зробити такі висновки... 

Зважаючи на викладене 

вище... 

Звідси... 

Звідси висновок... 

Підсумовуючи... 

Ілюстрація до 

сказаного  

 

Наприклад 

Так 

Проілюструємо це на... 

Опишемо кілька випадків, 

коли... 

Перехід до нової 

думки  

 

Розгляньмо... 

Перейдемо до... 

Ще одне: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Ж 

Мовні засоби, які використовуються при цитуванні та переказі 

використаних джерел 

 

ЦИТУВАННЯ  

 

ПЕРЕКАЗ 

 

К. писав / пише: “...” 

Як пише / писав К.: “...” 

Як твердив ще К.: “...” 

Як підкреслює К.: “...” 

Згідно з К.: “...” 

Згідно з уявленнями К.: 

“...” 

За словами К.: “...” 

На думку К.: “...” 

К. гадає, що “...” 

Як справедливо зазначив 

К.: “...” 

К. вважає, що в цьому віці 

“...” 

К. зазначав з цього 

приводу,  

що “...” 

К. так характеризує ... : 

“...” 

“..., — зазначає К., — ...” 

“..., — читаємо у К., — ...” 

“..., — резюмує К., — ...” 

К. вважав / 

стверджував, що... 

К. гадав, що... 

К. стверджував, що... 

К. вказує на... 

Автор наголошує на... 

К. виділяє / зазначає / 

гадає / підкреслює / 

пропонує / рекомендує 

/ розрізняє / стверджує 

/ вважає, що... 

За К., ... 

За словами К., ... 

На думку К., ... 

З точки зору К., ... 

Згідно з К. / 

концепцією авторів, ... 

К. вбачає головну 

причину ... в ... 

К. дійшов висновку, 

що... 



Як не згадати слова К.: 

“...” 

Можна навести такі слова 

видатного педагога: “...” 

У К. знаходимо таку 

цитату: “...” 

Причину такої ситуації К. 

бачить у тому, що “...” 

К., проте, відстоює іншу 

точку зору, згідно з якою 

“...” 

У цій статті автор 

доходить висновку, 

що... 

Якщо йти за К., то... 

К. зазначав / зазначає з 

цього приводу, що ... 

К. у своїй книзі “...” 

зазначає, що ... 

 

 

 

  



 

 


	Відзив наукового керівника .

