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ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ

1. Вибір теми дипломної магістерської роботи.

2. Складання плану.

3. Вивчення джерел інформації і складання її огляду.

4. Самоперевірка відповідності матеріалів дипломної роботи 

встановленим вимогам.

5. Підготовка до захисту та захист дипломної магістерської роботи.



При обранні теми дипломної магістерської роботи необхідно

дотриматися таких основними критеріїв:

• актуальність теми наукового дослідження щодо сучасних

тенденцій розвитку науки і практики в галузі управління;

•новизна і перспективність її розробки;

•наявність теоретичної бази для аналізу та узагальнення його

результатів;

•можливість отримання від впровадження результатів дослідження

економічного і соціального ефекту.

ВИБІР ТЕМИ



Говорячи про новизну теми, не треба забувати відоме положення, що

не все нове є обов'язково прогресивним, так само як і старе —

консервативним.

Наукова новизна — це ознака, наявність якої дає авторові підстави

використовувати поняття «вперше» при характеристиці отриманих ним

результатів і проведення дослідження загалом.

Поняття «вперше» означає в науці брак подібних результатів до їх

публікації.

Вперше може проводитися дослідження на оригінальні теми, раніше

не досліджувані в тій чи іншій галузі наукового знання.

ВИБІР ТЕМИ



Положення наукової новизни може мати, наприклад, такий зміст: 

удосконалено:

поняття “система управління організацією”, що на відміну від

існуючого узагальнено на основі системного підходу та поднює цілі, завдання,

функції, методи, принципи, інструменти, ресурси, процес, організаційно-

фінансовий механізм для забезпечення ефективного управління і досягнення

запланованих результатів діяльності організації.

За місцем отриманих знань можна виділити три рівні новизни:

 перетворення відомих даних, докорінна їх зміна;

 розширення, доповнення відомих даних;

 уточнення, конкретизація відомих даних, поширення відомих

результатів на новий клас об'єктів, систем.

ВИБІР ТЕМИ



Найтиповіші помилки, яких припускаються визначаючі новизну свого 

наукового дослідження:

•новизна підміняється актуальністю теми, її практичною і теоретичною

значущістю;

•стверджується, що дане питання не розглядалося в конкретних

умовах, його важливість для практики;

•висновки до розділів мають характер констатації і є самоочевидними

твердження, з якими справді не можна сперечатися;

•немає зв'язку між одержаними раніше і новими результатами, тобто

наступності.

ВИБІР ТЕМИ



Тема дипломної магістерської роботи має відображувати

проблематику функціональних напрямів управлінської діяльності і

конструюватися на основі виробничих функцій та типових завдань

діяльності, що формують складові професійної компетентності магістра.

Це обумовлено метою дипломної магістерської роботи, яка полягає

в розв'язанні комплексу наукових і прикладних завдань в процесі

управління структурними підрозділами, операційними системами та

процесами на основі застосування теоретичних знань і практичних

навичок для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення

управління на підприємствах і в організаціях.

Слід уникати занадто довгої назви дипломної роботи!

ВИБІР ТЕМИ



СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Робочий план дипломної роботи допомагає студенту скласти його

науковий керівник, до обов'язків якого належить також робота зі складання

календарного графіка роботи студента.

Науковий керівник: 

рекомендує потрібну літературу, довідкові, статистичні матеріали та інші

джерела за темою;

проводить систематичні, передбачені розкладом консультації; 

оцінює зміст виконаної дипломної роботи як частинами, так і в цілому; 

дає згоду на подання дипломної роботи на захист. 

Таким чином, науковий керівник надає наукову і методичну

допомогу, систематично контролює виконання дипломної роботи,

вносить необхідні корективи, дає рекомендації стосовно доцільності

прийняття того чи іншого рішення, а також робить висновок про

готовність роботи до захисту!



Складання плану дипломної магістерської роботи починається зі

складання робочого плану, який уточнюється в процесі роботи і

трансформується в план-проспект, тобто реферативне викладення

розміщених у логічному порядку питань, за якими надалі буде

систематизуватися зібраний теоретичний і фактичний матеріал.

Доцільність складання плану-проспекту визначається тим, що шляхом

систематичного включення нових даних, його необхідно довести до заключної

структурно-логічної схеми дипломної роботи.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ



План дипломної магістерської роботи структурно повинен відповідати

вимогам стандарту вищої освіти зі спеціальністю 073 - менеджмент.

Для рівня вищої освіти “МАГІСТР” зі спеціальності 073 – менеджмент

стандартом є “Засоби діагностики якості вищої освіти”, за яким

рекомендовано таку структура дипломної магістерської роботи:

• вступ;

• основна частина (теоретико-методологічний, дослідницько-аналітичний,

проектно-рекомендаційний розділи, кожній з яких складається не менш ніж з

двох підрозділів);

• висновки після кожного розділу основної частини роботи та загальні

висновки;

• список використаних джерел;

• додатки.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ



ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ І СКЛАДАННЯ ЇЇ ОГЛЯДУ

Ознайомлення з опублікованими за темою дипломної магістерської

роботи науковими працями починається відразу після розробки задуму

наукового дослідження, що знаходить своє відображення в темі і робочому

плані.

Такий підхід дає змогу цілеспрямовано шукати літературні джерела за

обраною темою і краще опрацювати матеріал, опублікований у працях інших

вчених.

Обов'язково зверніть увагу на публікації за обраною темою 

дипломної магістерської роботи, що включені до міжнародних 

наукометричних баз даних, у тому числі Scopus і Web of Science!



Вивчаючи літературу, не намагайтеся тільки запозичити матеріал.

Паралельно обдумайте знайдену інформацію. Цей процес має тривати

протягом усієї роботи над темою диплома, тоді власні думки, які виникли в

ході знайомства із чужими працями, стануть основою для отримання нового

знання.

Звичайно використовується не вся інформація, що міститься у певному

джерелі, а тільки та, яка безпосередньо стосується теми дипломної роботи.

Отже, критерієм оцінювання вивченого матеріалу є можливість його 

практичного використання в дипломній роботі!

ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ І СКЛАДАННЯ ЇЇ ОГЛЯДУ 



Літературні джерела, що необхідно вивчати та включати до списку

джерел інформації:

- монографії, що містять повне і всебічне дослідження певної проблеми

або теми;

- науковий збірник матеріалів авторитетної наукової конференції;

- науковий збірник дослідницьких матеріалів установ, навчальних

закладів або наукових товариств із найважливіших наукових проблем.

Обов'язково ознайомтесь з науковими працями наукових керівників 

вашої дипломної роботи, а також провідних вчених випускаючої 

кафедри та включити їх до списку використаних джерел інформації!

ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ І СКЛАДАННЯ ЇЇ ОГЛЯДУ



ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ І СКЛАДАННЯ ЇЇ ОГЛЯДУ

Про достовірність вихідної інформації свідчить не тільки

характер першоджерела, а й науковий, професійний авторитет його

автора, належність автора до тієї чи іншої наукової школи.

До фактів із літературних джерел треба підходити критично. Не

можна забувати, що життя йде вперед, наука постійно розвиваються. Те,

що вважалося абсолютно точним учора, сьогодні може виявитися

неточним, а часом і неправильним.



Особливою формою фактичного матеріалу є цитати. Органічно вплетені

у текст дипломної роботи, вони становлять невід'ємну його частину.

Цитати використовуються для передачі думки автора першоджерела,

для ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору. Вони слугують

необхідною опорою студенту у процесі аналізу і синтезу інформації.

Використання цитат дає можливість створити систему доказів, потрібних

для об'єктивної характеристики явища або процесу, що досліджуються.

Цитати можуть використовуватися і для підкріплення окремих тверджень

самого автора дипломної роботи.

ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ І СКЛАДАННЯ ЇЇ ОГЛЯДУ



.

ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ І СКЛАДАННЯ ЇЇ ОГЛЯДУ

Самоперевірка дипломної магістерської роботи на відповідність 

вимогам має такі етапи:

•аналіз назви дипломної роботи;

•наявність новизни, достовірність і практична значущість результатів;

•аналіз висновків до розділів та загального висновку на

конструктивність, обґрунтованість та новизну;

•аналіз математичних моделей на коректність;

•оцінка якості програмного забезпечення та розрахунків;

•перевірка коректності посилань на джерела інформації.



.

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

РОБОТИ

1. Вибір теми дипломної роботи.

2. Формування джерел інформації та їх вивчення.

3. Складання робочого плану дипломної роботи.

4. Написання вступу.

5. Написання першого (теоретико-методологічного) розділу, який має узагальнювати

предметну область об'єкту дослідження; висновків до 1 розділу;

6. Написання другого (дослідницько-аналітичного) розділу, в результаті чого виявляється

проблеми, шляхи вирішення яких необхідно запропонувати в третьому розділі; висновків

до 2 розділу;

7. Написання третього (проектно-рекомендаційного) розділу, який містить науково

обґрунтовані шляхи інноваційного вирішення виявлених проблем та обґрунтовує

економічну, соціальну або економічну і соціальну ефективності реалізації запропонованих

шляхів інноваційного вирішення проблем; висновків до 3 розділу;

8. Написання четвертого розділу (“Охорона праці”); висновки до 4 розділу;

9. Написання загальних висновків.

10. Винесення матеріалу дипломної роботи за кожнім підрозділом в презентаційні слайди.

11. Написання доповіді по дипломній магістерській роботі.

12. Рецензування дипломної магістерської роботи зовнішнім рецензентом.

13. Подання дипломної роботи на попередній розгляд комісії, яка складається з провідних

фахівців випускаючої кафедри.

14. В разі позитивного попереднього захисту дипломної роботи, відбувається прилюдний її

захист перед екзаменаційною комісією (ЕК).



.

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА РЕЦЕНЗІЇ НА 

ДИПЛОМНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ

новизна постановки і розроблення завдання;

використання наукових методів дослідження;

обґрунтованість висновків і пропозицій;

участь студента у проведених дослідженнях, теоретичній та

аналітичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового

положення/ідеї/методики;

вміння студента чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал,

правильно оформлювати його;

недоліки щодо змістової частини роботи, її оформлення.

Рецензія надається письмово і повинна містити загальний

висновок щодо рекомендацій до захисту

(рекомендовано або не рекомендовано)!



.

1. Чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного пункту змісту та теми

дипломної роботи в цілому;

2. Науковість стилю викладання матеріалу дипломної роботи;

3. Відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

4. Правильне оформлення дипломної роботи відповідно до стандартів.

За результатами публічного захисту дипломної магістерської роботи

на закритому засіданні ЕК більшістю голосів приймається рішення

щодо оцінки захисту і роботи, враховуючі відгук наукового керівника,

зовнішнього рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання!

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

РОБОТИ



.

СПИСОК ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

для виконання дипломної магістерської роботи

1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха. - К., 2002. -

480 с.

2. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. М. Єріна.

- К. : Центр навч. л-ри, 2004. -212 с.

3. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження : навч.

посіб. / О. В. Клименюк. - К. : Міленіум, 2005. - 186 с.

4. Мочерний С.В. Методологія економічного" дослідження / В. Мочерний. -

Л. : Світ, 2001. - 416 с.

5. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Стеченко

Д. М., Чмир О. С. - К. : Знання, 2005. -317с.

6. Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних магістерських

робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами

економічної діяльності)» / М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко. - Харк. нац. ун-т

міськ. госп-ва ім. О. М.Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 42 с.

7. Новікова М. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія

наукових досліджень» (для студентів магістратури спеціальностей 073 –

менеджмент, 074 (281) публічне управління та адміністрування, кафедра

менеджменту і адміністрування / М. М. Новікова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва

ім. О. М.Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2016. – 107 с.



.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПУ 

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та напрямів

розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для підприємств,

організацій та установ.

Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати

тематику дослідження.

Об'єкт дослідження дипломної магістерської роботи - це процес або явище, що

створює проблемну ситуацію і обрані для вивчення.

Предмет дослідження - це соціально-економічні закономірності функціонування та

розвитку об'єкта, різноманітні його якості, властивості, тощо. Предмет дослідження

міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як

загальне і часткове.

Методи дослідження — спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та

практичних навичок у різних сферах діяльності.

Елементи наукової новизни повинні мати узагальнюючий характер і містити власні

висновки та рекомендації з предмету дослідження.

Практична значущість повинна містити результати самостійно проведених

досліджень, що можуть бути впроваджені в діяльність підприємств, установ, організацій.

Апробація результатів роботи має містити назви статей, тез доповідей,

підготовлених за матеріалами дипломної роботи, виступи на науково-практичних

конференціях.



.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 

ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

У першому теоретико-методологічному розділі:

 розглядаються теоретичні та методологічні аспекти досліджуваної

проблеми;

 здійснюється аналітичний огляд літературних джерел з предмета наукового

дослідження;

 критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх наукова класифікація,

основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об'єкта;

 теоретичне обґрунтовуються, суть, значення, класифікаційні

характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження.



.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 

ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

У другому дослідницько-аналітичному розділі студент:

аналізує та розкриває зміст питань на прикладі конкретних підприємств,

установ, організацій, використовуючи фактичний матеріал і зібрану

інформацію під час проходження переддипломної практики.

Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і

систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє

проводити аналіз, обґрунтовувати пропозиції у третьому розділі.

Текст дипломної магістерської роботи слід підкріпити реальними 

документами організацій, що наводяться у додатках!



.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 

ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

У третьому проектно-рекомендаційному розділі подають:

конкретні науково обґрунтовані пропозиції;

проекти інноваційного характеру щодо вдосконалення управління та

підвищення ефективності діяльності організацій;

розкривають зміст і результати власних наукових досліджень;

конкретні методичні підходи, моделі з управління та адміністрування.



.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВИСНОВКІВ 

Загальні висновки дипломної магістерської роботи характеризують 

підсумки проведеного дослідження

Для цього наводяться одержані наукові та практичні результати,

рекомендації щодо їх науково-практичного використання.

Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної

частини роботи відповідно до поставлених завдань.

Для формулювання висновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується

апробація основних положень дослідження на наукових заходах.

Обсяг висновків, як правило, не повинен перевищувати З - 4 сторінки.



.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є

посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних наукових

положень і підготовки дипломної магістерської роботи.

Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів,

вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, фахових видань, інформаційних

ресурсів Інтернету.

До списку використаних джерел не включаються підручники та 

навчальні посібники!



.

ДОДАТКИ 

У додатках наводяться:

допоміжні матеріали: копії документів, витяги із законодавчо-

нормативних документів;

звіти, інструкції/положення/правила;

результати соціологічних та маркетингових досліджень;

громіздкі таблиці, рисунки тощо.



.

ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Рекомендований обсяг дипломної магістерської роботи складає

100 - 120 сторінок. 

До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки.

Допускається відхилення від рекомендованого обсягу в межах ± 10%.



.

РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

Реферат дипломної магістерської роботи містить її загальну

характеристику, а саме:

інформацію щодо структури, кількості додатків, ілюстрацій, таблиць,

використаних джерел;

обсяг дипломної магістерської роботи у сторінках;

стислий виклад основного змісту (за розділами), висновки та анотації.

Обсяг реферату рекомендований до 3-х сторінок з одиничним інтервалом

та нумерацією сторінок окремо від нумерації сторінок дипломної магістерської

роботи.

Першою сторінкою реферату є його титульний аркуш, який не нумерується.

Реферат дипломної магістерської роботи не потрібно підшивати разом 

з дипломною магістерською роботою!



При написанні доповіді по дипломній магістерській роботі треба

врахувати, що значна частина матеріалу викладена на плакатах (слайдах).

На плакатах звичайно подають: математичні постановки, методи

розв'язання, алгоритми, структуру системи, схему експерименту, виявлені

залежності у табличній або графічній формі і т. ін.

Тому в доповіді викладають коментарі (але не повторення!) до

ілюстративного матеріалу.

Слід також мати на увазі, що за 10 хвилин доповідач може прочитати

матеріал, розміщений на 4 сторінках машинописного тексту (через два

інтервали). Це обумовлює швидкість викладання матеріалу.

Доповідач повинен враховувати, що полемічний характер доповіді 

викликає інтерес слухачів і підвищує їх активність!
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