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ВСТУП 

Згідно із діючими в Україні законодавчими документами підсумковим 
етапом навчання слухачів в Одеській державній академії будівництва та 
архітектури є підготовка, написання, оформлення та захист магістерської 
роботи (диплому), яка є завершальним етапом вищої освіти і надає право на 
здобуття державного диплома магістра галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління 
проектами» за класифікацією професій згідно ДК 003:2010 «Керівники 
підприємств, установ та організацій» за № 1238  –  «Керівники проектів і 
програм» [1, 2, 3, 4].  

Магістерська робота (далі – МР) – це самостійне, цілісне та комплексне  
наукове дослідження, виконане слухачем на основі застосування набутих за 
період навчання в Академії системних комплексних знань, умінь та навичок, 
при використанні таких теоретичних і практичних інструментів, як системний 
аналіз, системний підхід, концептуальні, сітьові, ситуативні, математичні та 
інші моделі і методи, метод оцінки та аналізу проектів (метод PERT, метод 
критичного шляху СРМ) та інших, а також контролю і управління проектами та 
програмами створення, модернізації, реорганізації, розширення, 
реструктуризації об’єктів у будівничій та інших галузях державного комплексу.  

Метою написання МР є наступне [5-11]: 
 поглиблення і розширення теоретичних і практичних системних знань 

в галузі загального та проектного менеджменту; 
 набуття особистих практичних навичок та вміння їх використовувати в 

реальному проектному середовищі при вирішенні конкретних завдань під час 
розробки і реалізації проектів та програм, при їх завершенні і експлуатації; 

 поглиблення наукового пошуку сучасних теоретичних і практичних 
аспектів проектного середовища, формалізація і аналіз наукових досягнень в 
управлінні проектами будівельної галузі, виробничої, соціально-економічної та 
фінансово-бюджетної сфери в системі державних та приватних 
підприємницьких структур різних форм власності; 

 набуття системних знань, умінь та навичок і їх застосування при 
реалізації прикладних проектів щодо модернізації, реорганізації, розширення, 
реструктуризації будівельно-виробничої і соціально-економічної діяльності, 
державних органів управління, а також щодо систем управління проектною 
діяльністю цими об’єктами, структурами; 

 здобуття й поглиблення навичок роботи з науковими, методичними, 
законодавчо-інструктивними матеріалами щодо забезпечення динамічних змін 
завдяки застосуванню сучасної системи управління проектного розвитку; 

 оволодіння методами, засобами та елементами системного підходу і 
системного аналізу, а також використання інструментарію та методології 
управління проектами при виконанні проектів. 

Задачами МР є наступні [11-13]: 
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 закріплення та поглиблення навичок магістрантів щодо проведення 
самостійного наукового дослідження з актуальних науково-практичних питань 
проектної діяльності, здійснюваного за даними наукових і фахових джерел, 
статистичними даними та кращими практиками виконання проектів, а також 
щодо вміння отримувати та чітко формулювати висновки дослідження; 

 вдосконалення практичних навичок щодо управління проектами та 
розробки кінцевого результату  (продукту, послуги) проекту шляхом 
застосування методів, засобів, стандартів та інструментів управління проектами 
при вирішенні поставлених перед магістрантом задач; 

 закріплення умінь щодо підготовки та оформлення основних 
документів з управління проектами на базі сучасних стандартів проектного 
менеджменту. 

Згідно із нормативно-законодавчими документами, МР є своєрідним 
тестовим випробуванням слухачів з виявлення рівню набутих ними знань під 
час навчального процесу в Академії. Достатній рівень практичних знань 
необхідний майбутнім керівникам проектів для того, щоб забезпечити 
ефективне самостійне виконання фахових обов`язків на посаді менеджера 
проекту. Високий науковий рівень підготовки майбутніх фахівців необхідний 
при проведенні теоретичних досліджень щодо практичного вирішення певних 
проблем проектної діяльності, при розробці теоретичних і практичних 
рекомендацій щодо актуальних аспектів проекту, а також перспектив їх 
впровадження в практику виробничо-будівельної, економіко-соціальної, 
техніко-технологічної та інформаційно-управлінської сфер знань.  

Здобуті протягом навчання знання та навички з основ проектно-
управлінської діяльності, менеджменту, новітніх інформаційних технологій, 
сучасних програмних засобів управління, системної інтеграції, з техніки і 
технології прийняття управлінських рішень, з інвестиційних інструментів 
управління проектами та інших галузей проектних знань, використовуються на 
різних фазах життєвого шляху для здійснення наступного [14-17]: 

 на передінвестиційній фазі при виконанні системи техніко-
технологічних та будівельно-проектних експериментальних розрахунків, під 
час підготовки і розробки пакету документів і процедури проведення  їх 
комплексної виробничо-будівельної, фінансово-економічної, техніко-
технологічної, екологічної, та ін. видів експертизи; виконанні техніко-
економічного обґрунтування (бізнес-планування) проекту; 

 в фазі розробки, реалізації та контролю проекту при моделюванні 
робіт, процесів, окремих технологічних операцій, при управлінні проектами за 
фазами життєвого циклу та функціями управління проектами,  а саме  –  
управління інтеграцією,  змістом проектів, управління часом, якістю, вартістю 
та закупівлями проектів, управління людськими ресурсами і комунікаціями в 
проектах, управління ризиками та зацікавленими сторонами проектів; 

 на завершальній фазі проекту для оцінки отриманого результату та 
аналізу шляхів вдосконалення проектного управління. 
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ 
МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 
Кожне магістерське дослідження, подібно до проектів в проектному 

менеджменті, має свої індивідуальні унікальні властивості за предметом або 
методами дослідження, галуззю реалізації, місцем розміщення обраного 
проекту або організаційною структурою його виконання. Протягом написання 
МР передбачене послідовне виконання наступних етапів: 

1. Вибір теми магістерського дослідження, обґрунтування її 
актуальності; визначення рівню розробленості обраної теми;  

2. Збір, опрацювання та аналіз наукових і прикладних джерел з 
обраної тематики дослідження; 

3. Визначення об’єкту, предметної галузі, мети і завдань дослідження, 
формулювання наукової гіпотези дослідження; 

4. Вибір методів та інструментів магістерського дослідження; 
5. Отримання, обробка та аналіз результатів дослідження; 
6. Написання тексту роботи за розділами з урахуванням вступу та 

висновків, розробка графічних матеріалів, додатків та списку використаних 
джерел, оформлення роботи; 

7. Підготовка доповіді до публічного захисту та захист МР. 

1.1 Обов`язки слухачів щодо проведення магістерського дослідження 
На початку магістерського дослідження слухач подає у довільній формі 

заяву завідувачу кафедри, в якій вказує тему магістерського дослідження і 
пропозицію щодо кандидатури наукового керівника. 

Після розгляду на засіданні кафедри, теми та наукові керівники 
магістерських досліджень затверджуються з оформленням відповідного наказу 
по Академії. Зміна затвердженої теми МР здійснюється при необхідності на 
підставі відповідної обґрунтованої письмової заяви слухача, погодженої із 
науковим керівником. 

Протягом проведення магістерського дослідження слухач: 
 приймає участь у розробці індивідуального завдання на виконання МР 

та подає його для затвердження завідувачу кафедри; 
 підбирає та вивчає наукову та фахову літературу, проекти-аналоги, дані 

статистики та інші інформаційні джерела за тематикою магістерського 
дослідження, включаючи матеріали, отримані при проходженні 
переддипломної практики на підприємстві за профілем магістерського 
дослідження; 

 звітує науковому керівнику про виконання індивідуального завдання 
щомісячно; 

 повідомляє наукового керівника про завершення роботи над окремими 
частинами та розділами роботи згідно календарному плану. З урахуванням 
отриманих від наукового керівника зауважень, продовжує роботу згідно плану; 
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 після виконання індивідуального завдання у повному обсязі, наявності 
відгуку керівника, зовнішньої рецензії, актів впровадження та інших 
документів, здає на брошурування МР; 

 подає завершену та зброшуровану МР на кафедру для попереднього 
розгляду за два тижні до захисту; 

 розробляє презентацію для захисту МР в форматі MicrosoftPowerPoint® 
або PDF, готує паперову брошуру формату А4 із презентаційними матеріалами 
МР. 

До захисту не допускаються слухачі, які не виконали навчальних 
програм, індивідуального завдання у повному обсязі, та (або) мають 
академічні заборгованості на момент подання МР до захисту. 

1.2. Обов`язки наукових керівників щодо керівництва магістерським 
дослідженням 

Метою здійснення керівництва магістерським дослідженням є надання 
слухачеві консультативної форми методичної та організаційної допомоги в 
процесі написання МР та здійснення контролю її якості. 

Задачами керівників МР є наступні: 
 консультування слухачів з питань вибору теми, складання 

календарного плану роботи, підбору інформаційних джерел магістерського 
дослідження; 

 пояснення слухачеві основних вимог до МР щодо її обсягу, термінів 
виконання, змісту та оформлення (за потребою); 

 погодження та контроль виконання календарного плану проведення 
магістерського дослідження та індивідуального завдання; перевірка розділів 
МР згідно календарному плану з визначенням їхньої відповідності 
встановленим вимогам, формулюванням зауважень (за необхідності); 

 допомога слухачеві у вирішенні виникаючих в процесі дослідження 
питань; 

 контроль якості завершеної МР, підготовка відгуку наукового 
керівника (наведеного у додатку Д) з оцінкою роботи слухача протягом 
дослідження та ґрунтовною характеристикою МР відповідно структурі 
критеріїв оцінки її якості; 

 рекомендації щодо підготовки до захисту МР. 
У разі недотримання слухачем календарного плану виконання МР, 

науковий керівник має право звернутися до завідувача кафедри із пропозицією 
щодо відрахування слухача з магістратури за невиконання навчального плану. 

По завершенні написання МР на етапі складання письмового відгуку 
керівник має право не допустити до захисту роботу слухача у разі 
невідповідності МР вимогам ВНЗ. 

Шкала та критерії оцінки магістерської роботи на захисті наведені у 
додатку Ж. 
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2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

При виборі теми магістерської роботи слухач та керівник магістерської 
роботи  керуються тематикою, перелік якої розроблений та затверджений на 
кафедрі «Менеджменту та управління проектами». Орієнтовний перелік 
напрямків магістерських досліджень наведений у додатку Г.  

Вибір тематики магістерської роботи здійснюється з врахуванням 
особистих інтересів магістранта, які пов’язані з перспективами його 
працевлаштування в конкретній компанії або організації. Як правило, це  
організаційні структури, до яких випускник має відношення або доступ, 
проектний розвиток яких буде здійснюватись за його участю. Наприклад, 
проекти реорганізації, реструктуризації, реформування діючих підприємств чи 
проекти розробки і надання нових видів послуг у соціально-технічно-
виробничій будівельній сфері тощо.  

МР може також виконуватись за тематикою, замовленою для дослідження 
підприємствами та установами всіх форм власності на підставі відповідних 
договорів із Академією.  

Тематика МР повинна мати логічний змістовний зв`язок із 
господарською діяльністю підприємства, де відбувалося проходження 
переддипломної практики слухачем. 

Наявність наукових публікацій магістранта (одноосібних або у 
співавторстві) за тематикою магістерського дослідження є обов`язковими. 

Слухачам також надається право запропонувати свою тематику 
магістерської роботи, погоджену з науковим керівником, з обґрунтуванням 
доцільності її розробки – економічної привабливості, технічної та технологічної 
можливості реалізації, а також ринкових перспектив щодо результатів проекту 
в майбутньому, після завершення, під час його експлуатації. 

При виборі теми бажано враховувати  наступне: 
 теоретичний і практичний стан  проблем, що вирішуються в проекті 

для організації-замовника, стан і перспективи надання проектних послуг на 
ринку, наявність новітніх креативних технологій і застування їх для вирішення 
поставлених проблем, можливості підбору і накопичення інформаційно-
статистичного матеріалу, необхідного для аналізу і прийняття управлінських 
рішень щодо досягнення цілей проекту; 

 фінансово-економічне, техніко-технологічне, екологічне обґрунтування 
проектних рішень, їх економічна доцільність, технічна можливість вирішення 
проблем і досягнення поставлених цілей в проекті; 

 наявність у слухача практичного досвіду виконання аналогічних, 
близьких за змістом  і спрямуванням проектів; 

 можливість аналізу архівних та статистичних даних за виконаними 
аналогічними проектами, включаючи повний спектр проектних знань; 

 доцільність дослідження, його наукове і практичне значення та 
перспективи  (організація майбутнього місця роботи випускника) для розкриття 
професійного творчого потенціалу при реалізації проектів в реальному 
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ринковому середовищі на посаді Топ-менеджера – «Керівника проектів та 
програм». 

Науковими керівниками МР бажано призначати професорів та доцентів 
кафедри «Менеджменту та управління проектами», які мають практичний 
досвід роботи в реальних проектах, а також є володарями міжнародних  
сертифікатів з управління проектами. Або, при потребі, –  керівниками можуть 
призначатися наукові співробітники та висококваліфіковані спеціалісти 
будівельної галузі України, які також є досвідченими фахівцями проектного 
середовища і володарями міжнародних сертифікатів з управління проектами.  

Вимоги Української асоціації управління проектами (УАУП) щодо 
володіння міжнародними сертифікатами викладачами і фахівцями-практиками, 
які приймають участь у навчальному процесі, в тому числі –і в якості наукових 
керівників МР з даної спеціалізації, – є універсально-перспективними [18].  

3. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ 
МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

За своєю структурою МР містить вступ, основну частину, висновки та 
пропозиції, список використаних джерел та додатки. Основна частина  
складається з трьох розділів, що послідовно та логічно розкривають хід 
виконання магістерського дослідження. 

Рекомендований загальний обсяг магістерської роботи становить 80-110 
сторінок машинописного тексту (за виключенням додатків). 

Структура магістерської роботи та обсяг її структурних елементів 
наведені у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Структура магістерської роботи 

Структурний елемент Обсяг Прим. 

1 2 3 

Титульний аркуш 1 стор. Див. додаток А 

Завдання на магістерську 

роботу 
3 стор. Див. додаток Б 

Зміст 1-2 стор. – 

Анотація (державною та 

російською / іншою 

мовами)  

2 стор. (до 150 слів 

кожна) 
Див. додаток В 

Перелік умовних 

позначень та скорочень 
1 стор. 

Наводиться за 

необхідністю 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

Вступ 3-5 стор.  

Основна частина (3 

розділи) 
60-90 стор. 

Кожний розділ 

завершується 

висновками 

Висновки та пропозиції 5-6 стор. – 

Список використаних 

джерел 

Не менше 50 

найменувань 

Виключно джерела, на 

які є посилання в роботі. 

Обов`язково 

включаються публікації 

автора з тематики 

дослідження 

Додатки, у т.ч.: Обсяг не регламентовано – 

- довідка про 

практичне впровадження 

результатів роботи 

1-2 стор. За наявності 

- відгук наукового 

керівника 
1-2 стор. Див. додаток Д 

- зовнішня рецензія 1-2 стор. Див. додаток Е 

 

Титульний аркуш МР оформлюється згідно зразку у додатку А. Зміна 
будь-якого елементу титульного аркуша не допускається. Завершена, 
оформлена належним чином та зброшурована у тверду обкладинку МР 
підписується автором на титульному аркуші. 

  Бланк завдання на МР наведений у додатку Б. Зміна форми бланку 
завдання також не допускається. Бланк призначено для видачі завдання 
студенту на виконання МР і контролю за ходом роботи з боку кафедри і декана 
факультету. Завдання розробляється магістрантом, погоджується із керівником 
МР та видається магістранту кафедрою. 

Зміст МР містить найменування та номери перших сторінок усіх 
розділів, підрозділів та пунктів роботи, включаючи вступ, висновки до розділів, 
загальні висновки та пропозиції, додатки, список використаних джерел. Назви 
розділів повинні бути стислими та зрозумілими, відображати логічний хід 
дослідження. Бажано формувати зміст автоматично засобами Microsoft Word за 
допомогою присвоєння стилів «Заголовок 1, 2 …» у тексті відповідним назвам 
розділів та підрозділів, з наступним автоматичним додаванням змісту на 
початку роботи за допомогою меню «Посилання» – «Зміст». 
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Анотація МР містить її стислу характеристику, сутність, зміст та опис 
отриманих результатів дослідження. Анотація складається державною мовою 
обсягом до 150 слів та перекладається російською або будь-якою іншою мовою. 
Зразок анотації державною мовою наведено у додатку В. 

Перелік умовних позначень складається за бажанням магістранта та 
містить терміни, символи, скорочення, одиниці вимірювання та їх пояснення і 
визначення. Цей перелік полегшує знайомство із роботою для рецензента, 
наукового керівника, членів атестаційної комісії у разі використання автором 
роботи малопоширених термінів та позначень. Якщо у тексті роботи термін або 
позначення зустрічається менше трьох разів – його не вносять до переліку 
умовних позначень, а наводять його роз`яснення при першому згадуванні у 
тексті. Розшифровка при першому згадуванні обов`язкова також і для термінів 
та позначень, внесених до переліку. 

 
3.1. Вступ 
Вступ до МР надає відповіді на питання – чому саме цю тему було 

обрано студентом для магістерського дослідження, якою є головна мета та 
застосовувані методи дослідження, якими є отримані в ході дослідження 
наукові та практичні результати. 

Вступ обов`язково містить наступні компоненти [13]: 
 обґрунтування актуальності, наукової та практичної значущості 

обраної теми дослідження; 
 визначення мети, завдань, предмету та об`єкту, а також гіпотези 

дослідження; 
 опис застосованих методів наукового дослідження, що були 

використані для досягнення поставленої мети; 
 визначення наукової новизни та практичного значення отриманих 

результатів дослідження. 
 
 Актуальність теми 

Слухач обґрунтовує актуальність проблеми наукового дослідження, 
ступінь її вивчення в світових наукових і фахових літературних джерелах. 
Актуальність проблеми дослідження визначається рівнем важливості її 
вирішення саме в цей час та в наявних умовах і оточенні. Правильна постановка 
і чітке формулювання проблеми дослідження мають не менше значення, ніж 
вирішення проблеми. 

 
 Мета і завдання роботи 

Метою магістерських досліджень у загальному вигляді  є  систематизація, 
узагальнення, розширення інструментарію управління проектами,  поглиблення 
та вдосконалення форм, методів і засобів, які забезпечують у прозорий спосіб 
отримання готового продукту проекту, а також пошук резервів підвищення 
ефективності і подальшого удосконалення управлінської діяльності в 
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проектному менеджменті. Конкретні дії, необхідні для досягнення загальної 
мети, формують задачі дослідження. 

 
 Об`єкт дослідження 

Об`єкт  дослідження – це процеси, дії або явища, стан функціонування 
яких не задовольняє сучасним вимогам керівників підприємств, споживачів та 
суспільства, і тому потребує поліпшення, удосконалення, впровадження в 
практику через проекти. Удосконалення процесів розвитку виробничої  системи 
чи соціальної сфери породжує проблемні ситуації, що й спричиняє їх наявну 
актуальність,та вимагає застосування проектного підходу при теоретичному 
вирішенні проблем чи впровадженні рішень в практику  [14, 15]. 

 
 Предмет дослідження 

Предмет дослідження – сукупність інструментарію проектного 
менеджменту; функції, методи, засоби, сітьові, математичні, імітаційні, 
ситуативні та інші моделі, що застосовуються до інноваційних процесів, 
проектних дій або явищ з метою їх оптимізації. Предмет досліджень є 
невід’ємною складовою об’єкта  дослідження. 

 Об’єкт і предмет дослідження як категорії навчально-наукового процесу 
співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його 
частина, яка є інструментом і предметом дослідження. Саме на предмет 
дослідження повинна бути спрямована основна увага магістранта, оскільки 
предметом дослідження є ключовий елемент визначеної теми МР, що 
наводиться на титульному аркуші як її назва. 

 
 Гіпотеза дослідження 

Гіпотеза дослідження являє собою можливе на думку автора вирішення 
поставленої актуальної наукової проблеми, і складається із передбачуваних 
зв'язків між досліджуваними фактами. Гіпотеза перевіряється в ході 
дослідження експериментально або за допомогою моделювання. 

 
 Методи дослідження 

Методи дослідження включають використані загальнонаукові та 
спеціальні методи проведення магістерських досліджень. Магістранту 
необхідно визначити як вид методу – емпіричний (експеримент, спостереження, 
опис) або теоретичний (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, 
дедукція, пояснення, класифікація та ін.), так і задачі, на розв`язання яких 
спрямоване використання того чи іншого методу наукового дослідження. 

 
 Наукова новизна та практичне значення дослідження 
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МР, в залежності від обраної тематики і стану її дослідження, може мати 
теоретичний і практичний характер та спрямованість. В МР, що має суто 
теоретичний характер, треба подати відомості про наукове використання 
отриманих результатів, проведених досліджень або рекомендацій, щодо їх 
можливого використання в навчальному процесі та подальших дослідженнях. В 
магістерській роботі, що має прикладний характер, наводяться відомості про 
практичне застосування (у вигляді актів впровадження одержаних результатів) 
або рекомендації щодо їх використання в практиці системи об’єктів управління 
– організацій, фірм, компаній тощо.  

У вступі також вказуються відомості щодо оприлюднення результатів 
магістерського дослідження – наводиться інформація про науково-практичні 
конференції, семінари, конкурси, на яких доповідалися результати роботи, 
вказуються публікації у наукових та фахових журналах, збірниках наукових 
праць та матеріалів конференцій. Оприлюднення результатів магістерського 
дослідження є обов`язковим для допущення до захисту МР. 

 
3.2. Основна частина магістерської роботи 

Перший розділ МР містить теоретичний аналіз проблеми дослідження, та 

має наступну структуру: 

1.1. Опис проблеми дослідження (детальне обґрунтування 
актуальності та значущості проблеми дослідження); 

1.2. Аналіз світового досвіду щодо вирішення проблеми 
дослідження (аналіз наукових та фахових публікацій за обраною тематикою; 
власна точка зору автора щодо позначення можливих шляхів вирішення 
проблеми, у тому числі – обґрунтування використання саме проектного 
підходу для вирішення означеної проблеми). 

1.3. Аналіз законодавчої та нормативної бази з проблеми 
дослідження (аналіз правових, технічних, організаційних, містобудівних та 
інших обмежень щодо вирішення проблеми дослідження, у тому числі – 
застосовуваних стандартів з управління проектами)  

Висновки до розділу 1 (остаточне визначення мети і задач 
дослідження). 

Перший розділ є основою для досліджень теоретичних і практичних 
питань та проблем. Цю основу автор використовує у наступних розділах МР 
для вирішення означених проблем та впровадження рішень у практику. 

Інформаційними джерелами для підготовки першого розділу дослідження 
є відомості офіційних джерел та наукових видань, включаючи законодавчі акти, 
державні будівельні норми, стандарти управління проектами, статистичні данні 
та наукові періодичні видання. Обов`язковим є посилання в тексті роботи на 
кожне використане інформаційне джерело. 

Рекомендований обсяг першого розділу  –   до 20 сторінок. 
В другому розділі МР відбувається перехід до предметної галузі 

дослідження, а саме – до розв`язання означеної у першому розділі актуальної 
проблематики із застосуванням проектного підходу. Зокрема, розділ містить 
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аналіз зовнішнього середовища проекту, його цілей та основних результатів. 
Саме в цьому розділі автор має проявити набуті знання щодо дослідження 
обраного проекту в рамках здійснення передпроектного аналізу. 

Рекомендована наступна структура другого розділу: 
2.1. Характеристика галузі реалізації проекту та його оточення 

(включаючи організаційну структуру виконання проекту); 
2.2. Аналіз тенденцій споживчого ринку (та/або народногосподарської 

галузі, включаючи державні та регіональні програми розвитку); 
2.3. Аналіз зацікавлених сторін проекту (включаючи вимоги споживачів 

щодо результатів проекту, аналіз конкурентів); 
2.4. Аналіз альтернативних варіантів реалізації проекту (з 

обґрунтуванням обраного варіанту); 
2.5. Аналіз продукту проекту та його складових; 
2.6. Аналіз цілей проекту; 
Висновки до розділу 2 (опис отриманих результатів). 
В якості інформаційної основи для підготовки другого розділу 

магістерського дослідження можуть використовуватись ті самі офіційні 
джерела та видання, на основі яких було складено перший розділ роботи. При 
написанні другого розділу особливої важливості набувають методи роботи з 
цими даними – застосування сучасних ефективних методів дослідження та 
інструментів проектного менеджменту, використання статистичних методів для 
опрацювання даних, отриманих із літературних джерел і в практичному 
бізнесовому середовищі в процесі їх збору на практиці в умовах виробництва. 

Важливим аспектом, якому слід приділити особливу увагу на початку 
розробки другого розділу, є актуальність, місце та значення обраного проекту 
для виконуючої цей проект організації. Проект повинен бути розглянутий як 
засіб досягнення стратегічних цілей компанії, тому що стратегічний план 
організації є первинним фактором, який спрямовує інвестиції у розвиток 
організації через проекту діяльність [5, с.11; 15]. Слід також визначити 
технічну, організаційну, та ін. здійсненність проекту в умовах розглянутої 
організації. 

Для проектів некомерційної спрямованості слід розкрити їх соціальну, 
суспільну, екологічну, освітню, та ін. значимість для суспільства, державних 
стратегічних інтересів, або для збереження природного оточуючого 
середовища. 

Рекомендованими методиками аналізу оточення проекту є SWOT та PEST 
аналіз. Для аналізу зацікавлених сторін рекомендується використання методу 
«Карта зацікавлених сторін», та інші методики, що були детально розглянуті 
протягом навчання.  

Аналіз альтернативних варіантів реалізації проекту рекомендується 
виконати за допомогою методу «Дерева рішень». Приклад побудови діаграми 
«Дерева рішень» наведений на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 – приклад побудови діаграми «Дерева рішень» проекту  
 
Аналіз продукту проекту надається у вигляді Ієрархічної Структури 

Продукту проекту (Product Breakdown Structure, PBS), виконаної у WBS 
Schedule PRO®, або у будь-якому графічному редакторі. Приклад виконання 
PBS наведений на рис. 3.2. 

 
 

Рисунок 3.2 – приклад побудови Ієрархічної Структури Продукту проекту  
 

Для аналізу цілей проекту рекомендується використання методик SMART-
аналізу та / або «Дерева цілей». 

Рекомендований обсяг другого розділу  –   до 20 сторінок. 
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Третій розділ МР є ключовим розділом за її структурою, змістом та 
науково-прикладною значимістю магістерського дослідження. В ньому автор 
на практичному прикладі обраного для магістерського дослідження проекту 
повинен проявити отримані протягом навчання теоретичні і практичні знання в 
галузі проектного менеджменту, на всіх етапах реалізації проекту та в усіх 
необхідних для успіху проекту галузях знань. 

Третій розділ носить науково-прикладний характер і має на меті розкрити 
зміст запропонованих автором заходів за основними процесами управління 
проектами та галузями проектних знань. В цьому розділі також наводиться 
розв`язання актуальної наукової проблеми дослідження, яке розміщується 
згідно галузі проектних знань у відповідному підрозділі роботи. 

Орієнтовна структура третього розділу магістерського дослідження: 
3.1. Планування управління інтеграцією проекту; 
3.2. Планування управління змістом проекту; 
3.3. Планування управління часом проекту; 
3.4. Планування управління вартістю проекту; 
3.5. Планування управління якістю проекту; 
3.6. Планування управління людськими ресурсами та комунікаціями 

проекту; 
3.7. Планування управління ризиками проекту; 
3.8. Планування управління закупівлями проекту; 
3.9. Планування управління зацікавленими сторонами проекту. 
Висновки до розділу 3 (представлені у вигляді проектної пропозиції або 

анотації проекту, з зазначенням наукової новизни запропонованих автором 
методик) 

Інформаційною основою для написання третього розділу роботи є дані за 
реалізованими проектами-аналогами, матеріали виконаних протягом навчання 
курсових, розрахунково-графічних, контрольних та інших робіт з навчальних 
дисциплін, а також інформація з офіційних та наукових джерел.  

Рекомендовану методологічну основу розробки третього розділу 
магістерського дослідження складає стандарт всесвітньої некомерційної 
професійної організації з управління проектами Інституту Управлін-
ня Проектами (Project Management Institute, PMI) – Керівництво до Зводу знань 
з управління проектами (Керівництво PMBOK®) [5]. 

За бажанням студент, при відповідному обґрунтуванні, для написання 
третього розділу МР може застосовувати інші стандарти в галузі управління 
проектами, у тому числі – внутрішні корпоративні [16-19]. 

При плануванні проектних заходів в магістерському дослідженні студент 
має продемонструвати свої вміння обирати та використовувати найбільш 
доцільні та ефективні методи проектного управління з числа рекомендованих 
сучасними стандартами. Визначення конкретних обраних студентом методик 
проектного управління для кожної із галузей проектних знань є обов`язковим. 

 Управління інтеграцією проекту включає в себе процеси і операції, 
необхідні для визначення, уточнення, комбінування, об'єднання і координації 
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різних процесів і операцій з управління проектом в рамках груп процесів 
управління проектом [5, с.63]. Рекомендованим документом, розробленим в 
рамках виконання цього підрозділу, є устав проекту.  

 Управління змістом проекту включає в себе процеси, необхідні для 
забезпечення того, щоб проект містив всі і тільки ті роботи, які потрібні для 
успішного виконання проекту. Управління змістом проекту безпосередньо 
пов'язане з визначенням і контролем того, що включає, та/або що не включає 
проект [5, с.105].  

Планування змісту проекту рекомендується виконати за допомогою 
ієрархічної декомпозиції повного змісту робіт, виконуваних командою проекту 
для досягнення цілей проекту і створення необхідних результатів, або 
Ієрархічної Структури Робіт (англ. –Work Breakdown Structure, WBS) [20]. 
ІСР організовує і визначає загальний вміст проекту і відображає роботи, 
зазначені в поточному схваленому описі змісту проекту. ІСР може бути 
виконана у Microsoft Excel®, WBS Schedule PRO®, або у будь-якому 
графічному редакторі. Приклад побудови ІСР наведено на рис. 3.3. 

 Управління часом проекту включає в себе процеси, необхідні для 
того, щоб забезпечити своєчасне виконання проекту [5, с. 141]. 

Процеси управління часом проекту і пов'язані з ними інструменти і 
методи документуються в плані управління розкладом. Обраний метод 
складання розкладу визначає структуру і алгоритми, які використовуються в 
інструменті складання розкладу для створення моделі розкладу. До найбільш 
відомих методів складання розкладу відносяться метод критичного шляху 
(англ. –Critical Path Method, CPM) і метод критичного ланцюга (англ. –Critical 
Chain Method, CCM). 

Результатом процесу планування строків виконання проекту є розклад 
проекту – вихід моделі розкладу, який представляє взаємопов'язані операції з 
запланованими датами, тривалістю, контрольними подіями і ресурсами. 

В рамках виконання МР план розкладу рекомендується представити у 
вигляді лінійчатої діаграми, або діаграми Гантта. Для визначення задач, що 
потребують найбільшої уваги при виконанні проекту, слід включити на 
діаграмі Гантта відображення критичних задач проекту [21, с.40]. 

Приклад плану управління розкладом проекту у вигляді діаграми Гантта, 
складеної за допомогою Microsoft Project®, наведено на рис. 3.4.  

 Управління вартістю проекту включає в себе процеси, необхідні для 
планування, оцінки, розробки бюджету, залучення фінансування, фінансування, 
управління та контролю вартості, що забезпечують виконання проекту в рамках 
схваленого бюджету [5, с. 193]. 

Управління вартістю проекту стосується вартості ресурсів, необхідних 
для виконання операцій проекту. Крім того, при управлінні вартістю проекту 
слід враховувати, як прийняті рішення позначаться на подальших періодичних 
витратах на експлуатацію, обслуговування і підтримку продукту, послуги або 
результату проекту. 
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Рисунок 3.4– Діаграма Гантта  
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Для проектів соціальної спрямованості слід обмежитись оцінкою вартості 
ресурсів, необхідних для реалізації проекту. Оцінка соціального ефекту 
некомерційних проектів може бути розглянута як наукова складова МР. 

Результатом процесу планування вартості проекту є план управління 
вартістю – компонент плану управління проектом, що визначає методи 
планування, структурування і контролю вартості проекту. Процеси управління 
вартістю і пов'язані з ними інструменти і методи документуються в плані 
управління вартістю. Базовий план по вартості – схвалена версія 
розподіленого за періодами часу бюджету проекту, що не включає в себе ніяких 
управлінських резервів, яка може бути змінена тільки за допомогою 
формальних процедур контролю змін і яка використовується як база для 
порівняння з фактичними результатами. Він розробляється шляхом 
підсумовування схвалених бюджетів для різних операцій розкладу. Приклад 
плану управління вартістю проекту наведено у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 
План управління вартістю проекту 

Найменування 
завдання 

Трива-
лість 

Дата 
початку 

Дата 
завершення Витрати, грн. Вид платежу 

Етап 1. Розробка 
бізнес-плану 14 днів 02.01.2017  16.01.2017  7499,21  Г 
Етап 2. Розробка 
проектно-
кошторисної 
документації  50 днів 16.01.2017  23.03.2017  15 387,60грн.  

А – 10%,  

З – 90%  
Етап 3….. … … …. ….  … 

Умовні позначення в таблиці: 
А – авансовий платіж до початку робіт; З– остаточний платіж по завершенні та прийнятті 
робіт; Г – погодинна оплата робіт; О – сплата за фактично виконаний обсяг робіт на момент 
проведення платежу 

 
Окрім базового плану управління вартістю, виконаного у Microsoft 

Excel®, в цьому розділі магістерського дослідження також наводяться 
розрахунки грошових потоків за роками реалізації проекту (англ. – Cash Flow, 
CF) та чистої сучасної вартості проекту (англ. – Net Present Value, NPV) для 
комерційних проектів. 

 Управління якістю проекту включає в себе процеси і дії виконуючої 
організації, які визначають політики, цілі та сфери відповідальності в області 
якості таким чином, щоб проект задовольняв тим потребам, заради яких він був 
зроблений [5, с. 227].  

Управління якістю проекту використовує політики і процедури для 
впровадження системи управління якістю організації в контексті проекту і, при 
необхідності, підтримує дії щодо постійного вдосконалення процесів, що 
вживаються виконуючою організацією. Управління якістю проекту спрямоване 
на забезпечення відповідності вимогам до проекту, включаючи вимоги до 
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продукту, а також підтвердження такої відповідності. Управління якістю 
проекту направлене як на управління проектом, так і на результати проекту, 
тому ці обидва аспекти якості повинні бути відображені студентом при 
написанні цього розділу МР. 

У розділі «Планування управління якістю проекту» не слід наводити 
великі фрагменти змісту ДСТУ, ДБН та інших нормативних документів, які 
містять вимоги щодо продукту проекту, планувальні вимоги до будівель та 
споруд, і таке інше. Навички студента щодо управління якістю проектів 
розкриваються в цьому розділі за допомогою складання плану управління 
якістю – компоненту плану управління проектом, що описує, яким чином буде 
забезпечуватися виконання політики виконуючої проект організації в області 
якості. Він описує, яким чином команда управління проектом планує виконати 
вимоги щодо якості, встановлені для проекту. 

 Наприклад:Основним інструментом контролю якості будівельних робіт 
проекту у фазі будівництва є виконання замовником технічного та авторського 
нагляду за будівництвом. Методами контролю якості будівельних робіт є: 

1) перевірка документів, які підтверджують якісні характеристики 
конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час 
будівництва об'єкта, – технічного паспорта, сертифікатів, документів, що 
відображають результати лабораторних випробувань тощо; 

2) перевірка відповідності якості виконаних будівельно-монтажних робіт 
проектно-кошторисній документації, вимогам державних стандартів, 
будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; 
а також виконання інших функцій авторського та технічного нагляду згідно із 
Постановою КМУ «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва 
об'єкта архітектури» [22]. 

План управління якістю проекту може бути наданий у табличній формі, 
наведеній у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 
План управління якістю проекту 

Фаза реалізації 
проекту (Вид робіт) 

Контрольовані параметри якості 
Інструменти та методи 

контролю 

1. Ініціація 

1.1 Якість базової інформації для 
розробки інвестиційного задуму 

Перевірка достовірності 
інформації в інших джерелах 

1.2 Кваліфікація осіб, що формують 
інвестиційний задум 

Досвід успішної реалізації 
подібних проектів 

2. Планування 
2.1…. … 
2.2…. … 

3. Виконання 
3.1…. … 
3.2…. … 

4. Моніторинг та 
контроль 

4.1…. … 
4.2…. … 

5. Завершення 5.1…. … 

 
 Управління людськими ресурсами проекту включає в себе процеси 

організації, управління і керівництва командою проекту [5, с. 255]. 
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Команда управління проектом – це частина команди проекту, яка 
відповідає за виконання операцій з управління і керівництва проектом, таких як 
ініціація, планування, виконання, моніторинг, контроль і завершення різних фаз 
проекту. Планування управління людськими ресурсами – процес ідентифікації 
та документування ролей в проекті, сфер відповідальності, необхідних навичок 
і відносин підзвітності, а також створення плану забезпечення персоналом. 

Планування управління людськими ресурсами проекту в магістерській 
роботі може бути представлене у формі матриці відповідальності, що 
відображає основних учасників проекту та їхні ролі і відповідальність у 
проекті. Матриця відповідальності розробляється у Microsoft Word® та 
надається у табличній формі, приклад якої наведено у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 
Матриця відповідальності проекту 

№ 
п.п. Назва задач проекту 

Учасники проекту 
Спонсор 
проекту 

Менеджер 
проекту 

Виконавець 1 Підрядник 2 

1. Задача 1 У К В  

2. Задача 2 К У  В 

3. … … … … … 

Умовні позначення в таблиці: 
В – відповідальний виконавець задачі; У – узгоджуючий, приймаючий задачу; 
К – консультант з виконання задачі; І – особа,що інформується про виконання задачі. 

 
 Управління комунікаціями проекту включає в себе процеси, 

необхідні для забезпечення своєчасного і належного планування, збору, 
створення, поширення, зберігання, отримання, управління, контролю, 
моніторингу, архівування / утилізації проектної інформації. Ефективні 
комунікації створюють міст між різними зацікавленими сторонами, які можуть 
мати різні культурні та організаційні передумови, різні рівні знань, а також 
різні погляди та інтереси, що може негативно вплинути на виконання або 
результати проекту [5, с. 287]. 

Планування управління комунікаціями – процес розробки відповідного 
підходу і плану для комунікацій проекту на основі потреб і вимог зацікавлених 
сторін в інформації, а також наявних активів організації. 

План комунікацій в МР може бути представлений в табличній формі, 
наведеній у табл. 3.4. 

 
 Управління ризиками проекту включає в себе процеси, пов'язані із 

здійсненням планування управління ризиками, ідентифікацією, аналізом, 
плануванням реагування, а також з контролем ризиків в проекті.  

Цілями управління ризиками проекту є підвищення ймовірності 
виникнення і посилення впливу сприятливих подій і зниження ймовірності 
виникнення і ослаблення впливу несприятливих подій в ході реалізації проекту 
[5, с. 309]. 
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Таблиця 3.4 
План управління комунікаціями проекту 

Учасник 
проекту 

Необхідна учаснику 
інформація 

Хто надає 
інформаці

ю 

Дата 
подачі 

інформа
ції 

Спосіб 
подачі 

інформації 

Зворотній 
зв’язок 

Спонсор 
проекту 

Бюджет проекту 
Менеджер 

проекту 
01.06.18 

Письмовий 
звіт 

Погодження 
протягом 2 днів 

Хід виконання робіт 
проекту (діаграма 

Гантта) 

Менеджер 
проекту 

Раз на 
місяць 

Письмовий 
звіт 

Підтвердження 
звіту протягом 2 

днів 
Проблеми проекту, 

пропоновані 
вирішення проблем 

Менеджер 
проекту, 

виконавці 

Раз на 
тиждень 

Письмовий 
звіт 

відповідь 
протягом 3 днів 

Менеджер 
проекту 

Фактичні витрати 
проекту (Графік 

фінансування 
проекту) 

Відпові-
дальні 

виконавці 
робіт 

Раз на 
тиждень 

Письмовий 
звіт 

– 

Хід виконання робіт 
проекту (діаграма 

Гантта) 

Відпові-
дальні 

виконавці 
робіт 

Раз в три 
дні 

Письмовий 
звіт 

– 

…  … … … 

 
Ризик проекту – це невизначена подія або умова, настання якої 

негативно або позитивно позначається на цілі проекту, такі як зміст, розклад, 
вартість і якість. Ризик може бути викликаний однією або декількома 
причинами і в разі виникнення може вплинути на один або кілька аспектів. 

Виконання процедури ідентифікації ризиків рекомендується навести у 
вигляді Ієрархічної Структури Ризиків проекту (англ. –Risk Breakdown 
Structurе, RBS), що допомагає команді проекту розглянути безліч джерел, з 
яких можуть виникати проектні ризики. Різним типам проектів відповідають 
різні структури RBS. Приклад побудови RBS, виконаний за допомогою 
програми  WBS Schedule PRO®, наведено на рис. 3.5. 

План управління ризиками рекомендується надати у формі, представленій 
у табл. 3.5. 

У плані управління ризиками рекомендується за кожним з можливих 
ризиків визначити: 

- імовірність настання ризикової події; 
- можливий вплив ризику на проектні цілі; 
- стратегію реагування на ризик у випадку настання ризикової події – 

ухилення, передача, зниження або прийняття ризику. Слід також 
конкретизувати заходи реагування на ризик у рамках обраної стратегії обробки 
ризику. 
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Таблиця 3.5 
План управління ризиками проекту  

Вид ризику 
Імовірність 
ризику I, % 

Вплив 
ризику 

на 
проект 

В, 
балів, 
1-10 

Фактор 
ризику 
Ф=І*В, 
балів 

Очікувані 
наслідки 

Стратегія 
обробки ризику 

1 2 3 4 5 6 
Недоліки 
проектних робіт та 
планування 

20% 9 180 Зростання 
вартості 
будівництва, 
затримки з 
введенням в 
експлуатацію 

Мінімізація 
ризику 
(проведення 
комплексної 
експертизи ПСД) 

Затримка 
постачань 

40% 7 280 Затримка 
відкриття 
агенції 

Уникання ризику 
(робота із 
надійними 
постачальниками, 
дифференціація 
поставок) 

… … … … … … 
ЗАГАЛОМ: 100%     

 
 Управління закупівлями проекту включає в себе процеси покупки або 

придбання необхідних для здійснення проекту продуктів, послуг або 
результатів поза командою проекту. Організація може виступати в ролі як 
покупця, так і продавця товарів, послуг або результатів проекту [5, с. 355]. 

Управління закупівлями проекту включає в себе процеси управління 
договорами і процеси контролю змін, необхідні для складання та 
адміністрування договорів або замовлень на покупку, підготовлених 
уповноваженими членами команди проекту. 

Управління закупівлями проекту також передбачає контроль будь-яких 
договорів, укладених сторонньою організацією (Покупцем), яка набуває 
результати проекту у виконуючої організації (Продавця), а також 
адміністрування договірних зобов'язань, покладених на команду проекту за 
договором. 

Планування управління закупівлями – процес документування рішень по 
проекту щодо закупівель, встановлення підходу і визначення потенційних 
продавців. У процесі планування управління закупівлями визначається, які 
потреби проекту можна і потрібно задовольнити шляхом закупівель товарів, 
послуг або результатів у сторонніх по відношенню до проекту організацій, на 
відміну від тих потреб, які можна задовольнити силами команди проекту. 

План управління закупівлями є компонентом плану управління 
проектом, який описує, яким чином команда проекту буде купувати товари та 
послуги у сторонніх організацій. Він описує порядок управління процесами 
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закупівлі, починаючи з розробки закупівельної документації і закінчуючи 
закриттям договору. Форма плану управління закупівлями наведена у табл. 3.6. 

 
Таблиця 3.6 

План управління закупівлями проекту 

Найменування 
завдання 

Відповідаль
ний 

виконавець 
Трива
лість 

Дата 
початку 

Резерв 
почат

ку 
Дата 

завершення 

Резерв 
заверш

ення 
Витрати 
тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Виготовлення 
проектно-
кошторисної 
документації 

Менеджер 
проекту 

149 
днів 02.01.2017  0 днів 26.07.2017  0 днів 7500  

Закупівля 
обладнання 

Менеджер з 
постачань 

50 
днів 02.01.2017 0 днів 09.03.2017  99 днів 15 000   

… … … … … … … …  

 
Також у цьому розділі зазначаються порядок проведення проектних 

закупівель (за результатами тендеру, дослідження ринку, та ін.), та типи 
договорів, що використовуватимуться проектною організацію для здійснення 
закупівель. 

При плануванні закупівель у сфері будівництва слід враховувати вимоги 
чинного законодавства України [23]. 

 Управління зацікавленими сторонами проекту включає в себе 
процеси, необхідні для виявлення людей, груп і організацій, які можуть 
впливати або на яких може впливати проект, для аналізу очікувань 
зацікавлених сторін і їх впливу на проект, а також для розробки відповідних 
стратегій управління для ефективного залучення зацікавлених сторін до 
прийняття рішень і виконання проекту.  

Управління зацікавленими сторонами також зосереджується на постійній 
комунікації із зацікавленими сторонами з метою розуміння їх потреб і 
очікувань, на реагуванні на проблеми в міру їх виникнення, на управлінні 
конфліктуючими інтересами і на сприянні відповідного залучення зацікавлених 
сторін до прийняття рішень і в операції проекту. Задоволеністю зацікавлених 
сторін слід керувати як однієї з ключових цілей проекту [5, с. 391]. 

Зацікавлені сторони – особи, групи або організації, які можуть впливати, 
на яких можуть вплинути або які можуть сприймати себе під впливом рішення, 
операції або результату проекту. Це особи і організації, наприклад замовники, 
спонсори, виконуюча організація і громадськість, які активно беруть участь в 
проекті, або інтереси яких можуть бути порушені як позитивно, так і негативно 
в ході виконання або в результаті завершення проекту. Вони також можуть 
впливати на проект або на його результати. 
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Зацікавлені сторони можуть мати різні рівні повноважень всередині 
організації, або можуть бути зовнішніми по відношенню до виконуючої 
організації проекту. 

Аналіз зацікавлених сторін рекомендується наводити у другому розділі 
МР через значний вплив інтересів зацікавлених сторін на процес визначення 
цілей проекту [24, c.107]. 

У третьому розділі МР рекомендується навести план управління 
зацікавленими сторонами – документ, що визначає стратегії управління, 
необхідні для результативного залучення зацікавлених сторін в проект. План 
управління зацікавленими сторонами може бути формальним і неформальним, 
деталізованим або задавати лише загальні рамки, в залежності від потреб 
проекту. Рекомендована в рамках МР форма подання плану управління 
зацікавленими сторонами наведена у табл. 3.7. 

 
Таблиця 3.7 

План управління зацікавленими сторонами проекту 
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1. Стейкхолдер 1 Від -5 
До +5 

Опис 
інтересів 
(мотивів)  

Від 0 до 
5 

Опис 
інструментів 
впливу  

1,2,3 Опис 
стратегії 
взаємодії 

… … … … … … … … 
*Примітка – визначається за методом «Карти зацікавлених сторін» 

 
Вибір стратегії взаємодії із зацікавленими сторонами проекту 

рекомендується здійснювати відповідно до організаційної структури 
виконуючої проектної організації та наявної можливості впливу на зацікавлену 
особу з боку проектного менеджера [24, c.112]. 

Обсяг МР чітко обмежений, тому усі допоміжні розрахунки, таблиці, 
діаграми та графіки (особливо великих форматів) рекомендується виносити у 
додатки із обов`язковим надаванням посилань на них в основному тексті 
роботи. 

Шкала та критерії оцінки магістерської роботи на захисті наведено у 
додатку Ж. 

4.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯМАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

МР повинна бути виконана й оформлена з додержанням вимог до 
наукових робіт. Вимоги щодо оформлення МР визначені на підставі діючих в 
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Україні стандартів ГОСТ 2.105-95 ЄСКД «Загальні вимоги до текстових 
документів»,  ГОСТ 2.301-68 ЄСКД «Формати» та ДСТУ 3008:2015 
«Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та 
правила оформлювання». 

Написання МР здійснюється державною мовою. Допускається за 
погодженням наукового керівника написання МР російською мовою. У списку 
використаної літератури бібліографічне посилання на джерело записується 
мовою його видання. Цитати з цих джерел наводяться в тексті виключно мовою 
написання МР. 

Текст МР набирається на комп’ютері на одному боці аркуша білого 
наперу формату А4 (210 × 297 мм). Сторінки обмежуються полями: ліве – 25 
мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Відстань між заголовком і текстом 
– 15–20 мм. Шрифт – чорного кольору. Щільність тексту та оформлення 
однакові по всій роботі. Сторінка повинна містити не менше 28–30 рядків по 
57–60 знаків у кожному (з урахуванням інтервалів). 

Рекомендована гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, інтервал між 
рядками – 1,5. 

МР має бути надрукована чітко, без помилок і виправлень. Текст МР 
ілюструється читабельними рисунками, схемами, графіками, діаграмами та 
таблицями. 

Текст основної частини МР поділяють на розділи та підрозділи. Кожну 
структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних 
частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ 1», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами 
симетрично відносно тексту. 

Заголовки підрозділів друкуються малими літерами (крім першої великої) 
з абзацу. В кінці заголовка крапки не ставлять. Якщо заголовок складається з 
двох або більше речень, їх розділяють крапкою.  

Робота повинна бути зброшурована та мати тверду обкладинку. 
 
4.1. Нумерація розділів та підрозділів 
Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера ставиться 

крапка, потім друкується заголовок розділу. Підрозділи нумеруються в межах 
кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового 
номера підрозділу, між ними ставиться крапка. У кінці номера підрозділу має 
стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). У тому 
самому рядку дається заголовок підрозділу. 

 
4.2. Порядок посилань на літературні джерела 
Посилання на літературні джерела в тексті позначаються у квадратних 

дужках, наприклад, [1].  Цифри у квадратних дужках відповідають 
порядковому номеру джерела у списку використаних джерел.  

 
4.3. Ілюстрації 



29 
 

До ілюстрацій належать рисунки, схеми, графіки, діаграми. 
Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. 

За потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (текст під 
рисунком). Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці варто наводити в 
роботі безпосередньо після тексту за першою згадкою або на наступній 
сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, 
включають до загальної нумерації. Ілюстрацію, більшу за формат А4, 
враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після 
згадування в тексті або в додатках. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в 
межах розділу, за винятком ілюстрацій в додатках. Номер ілюстрації 
складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між ними 
ставиться крапка. 

Наприклад: 

Рисунок 2.1. (перший рисунок розділу 2). 
Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються 

послідовно під ним. Якщо в МР один рисунок, то його нумерують за 
загальними правилами. 

Наприклад: 

сфера1 сфера2

сфера3

 

Рисунок 2.1 – Структурні елементи корпоративного управління 

 
4.4. Таблиці 
У таблицях зазвичай наводяться цифрові дані. Кожна таблиця повинна 

мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. 
Назва і слово «Таблиця» починаються з великої літери. Слово «Таблиця» 
друкують по центру один раз, на наступних сторінках пишуть «Продовження 
табл.…». Назви не підкреслюють. 

Заголовки колонок повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з 
малих, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо 
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вони самостійні. Висота рядків – не менше 8 мм. Колонку з порядковими 
номерами рядків до таблиці не включають. 

Приклад побудови таблиці: 

Таблиця 1.1 Заголовок таблиці 

Заголовок рядку Заголовки граф (колонок) 

Підзаголовки Підзаголовки 

    

 Горизонтальні рядки 

    
 
Таблицю розміщують після першого згадування у тексті так, щоб її 

можна було читати без повороту опалітуреного блока роботи або з поворотом 
за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна 
переносити на іншу сторінку. В такому разі зазначають: продовження табл. 1.1. 
Таблицю з великою кількістю колонок можна ділити на частини і розміщувати 
одну частину під іншою в межах однієї сторінки. 

Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не наводяться, то 
в ньому ставиться риска (–). На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, 
при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... у табл. 
1.1». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати 
скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.2». 

 
4.5. Формули 
Формули і рівняння треба виділяти з тексту вільними рядками та 

позначати певним номером, написаним у дужках. 

Наприклад: 

    Індекс розраховується за формулою (3.1): 

                                             
I =

D
F-S2

  ,                                                   (3.1) 

                                      де      I – індекс впливу чинника на систему, 

                                               D – очікуваний ефект; 

                                               F – вартість системи; 

                                               S – прибуток від впровадження. 
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Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба наводити 
безпосередньо під формулою у послідовності, наведеній у формулі. Значення 
кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. 
Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. 

Вище і нижче від кожної формули потрібно залишити «пустий» рядок. 
Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака 
рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення (:). 

Формули (якщо їх більше, ніж одна) нумерують у межах розділу. Номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, 
між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега 
аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша 
формула третього розділу). Посилання на формули вказують порядковим 
номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (3.1)». 

 
4.6. Список використаних джерел 
Наукове дослідження завершується списком використаних джерел. 

Відомості про джерела, що містяться у списку, необхідно давати відповідно до 
вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання». 

Літературні джерела можна розміщувати: 
 в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (такий 

спосіб є найпоширеніший та універсальний); 
 у хронологічному порядку; 
 за послідовністю посилань у тексті. 
Авторів з однаковими прізвищами подають в алфавітному порядку їхніх 

ініціалів; праці одного автора – за алфавітом перших літер назв його праць; 
праці одного автора з однаковою назвою – за хронологією. 

Слід дотримуватись порядку розташування літературних джерел: 
спочатку нормативні акти (закони, постанови та ін.); потім книжкові видання; 
статті в журналах та інших періодичних виданнях; матеріали з Інтернету. 

Наприклад: 

1. Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики: 
навч. посіб. Київ, 2008. 213 с.  

4.7. Додатки 
Додатки оформляють як продовження МР на прикінцевих її сторінках, 

зазначаючи їх у порядку посилань у тексті. Кожний додаток починається з 
нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими 
літерами з першої великої симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка 
над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додатки». 
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Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки, 
за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д. 
Один додаток позначається як Додаток А. 
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Додаток А. Приклад оформлення титульної сторінки МР 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА  АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА 

АРХІТЕКТУРИ 
 (по центру, прописні, 14 кегль) 

 
Факультет економіки та управління в будівництві 
Кафедра менеджменту та управління проектами 

(по центру, 14 кегль) 
 

Іванов Петро Степанович 
(по центру, напівжирний, 16 кегль) 

 
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

(по центру, прописні, жирний, 22 кегль) 
 

на тему: (по центру, 14 кегль) 
«МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ 

ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ» 
(по центру, прописні, напівжирний, 18 кегль) 

 

 

                           (далі - 14 кегль) 
Спеціальність – 073 «Менеджмент» 
(спеціалізація «Управління проектами») 
Освітній рівень – «Магістр» 
 
Керівник            ____________        ____________________________ 
                                          (підпис)                   (науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б.) 

 
 

Допускається до захисту ЕК ________ 20___ р. 
    
Завідувач кафедри: ____________      ____________________________ 
                                             (підпис)                   (науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б.) 

   
 
 
 
 

Одеса – 20___ 
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Додаток Б. Бланк завдання на виконання МР  

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
Факультет   ЕкУБ  Кафедра «Менеджменту та управління 

проектами» 

Спеціальність  073 - «Менеджмент» 

Спеціалізація «Управління проектами» 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Зав. кафедрою __________________ 

«____» __________________ 20___р. 

 
ЗАВДАННЯ 

до магістерської роботи студенту 
 

________________________ 
 
1 Тема роботи:  

затверджена наказом по Академії від  «__» ________________20__ р.  № ___ 

2 Термін здачі студентом закінченої  роботи«___» ______ 20__ р. 

3 Вхідні дані до роботи         

             

              

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить 

розробити):             

             

              

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

              

              

6 Перелік матеріалів до захисту:          

              

7 Дата видачі завдання         

 

Керівник  ________________    

підпис   

Завдання прийняв до виконання ________________  

підпис   
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Назва етапів (розділів)  
дипломної роботи 

Термін виконання 
Примітка про 

виконання 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

4. 
 
 

  

5. 
 
 

  

6. 
 
 

  

7. 
 
 

  

8. 
 
 

  

 
 
 
 

Студент-дипломник __________________________ 
підпис    

 
Керівник роботи _____________________________ 

підпис    
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Додаток В. Антотація  

АНОТАЦІЯ (українською мовою) 
Магістерська робота містить ___ сторінок, ___ рисунків, ___ таблиць, 

____ літературних джерел.  
Мета магістерських досліджень – закріплення на практиці теоретико-

методологічних принципів управління проектом «__________» і розробка 
комплексу заходів, спрямованих на удосконалення методології проектного 
менеджменту у галузі проектних знань з управління _____________________. 

Предметом магістерських досліджень є процеси управління проектом 
«__________». 

Методи дослідження – емпіричні (спостереження, порівняння та опис); 
теоретичного пізнання (формалізація, гіпотетико-дедуктивний); логічні методи 
дослідження (аналіз, синтез, узагальнення, аналогія). Дослідження 
проводилися із застосуванням системного та логіко-структурного підходів на 
основі сучасної теорії управління проектами. Моделювання елементів планів 
управління проектом виконувалося з використанням ПЄВМ в програмному 
комплексі Microsoft Project® 

Інформаційні джерела виконання магістерської роботи – проектна 
документація проектів-аналогів, чинні законодавчі та нормативні акти, 
стандарти управління проектами, методичні та періодичні видання за 
тематикою дослідження. 

Наукова новизна роботи полягає в _________________. 
Практичне значення магістерських досліджень –____________________ 
Ключові слова: УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, БУДІВНИЦТВО 

ГОТЕЛЕЙ, УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАННЯМИ, 
ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ. 
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Додаток Г. Перелік орієнтовної тематики МР 

ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕМАТИКИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 
1. Управління проектно-орієнтованими системами у виробничій сфері на 

прикладі  (вказати назву області, управління, підприємства). 
2. Методологія управління людськими ресурсами в проектах модернізації 

організації (вказати назву підприємства, компанії, фірми). 
3. Управління якістю і ризиками в проектах розвитку будівничої компанії на 

прикладі (вказати  назву). 
4. Методологія оцінки ефективності впровадження інноваційних проектів на 

прикладі нової моделі адміністрування організації (вказати в якій області, назву). 
5. Проект створення системи електронного обігу документів на прикладі 

системи адміністрування навчального закладу (вказати  назву). 
6. Проект підготовки персоналу для впровадження автоматизованої системи 

супроводу фінансових потоків компанії (вказати назву). 
7. Створення проекту адміністрування взаємодії між суб’єктами 

організаційної структури  об’єкту управління  (вказати назву). 
8. Проект фінансового і адміністративного управління на прикладі об’єкту  

(вказати назву). 
9. Управління змінами в проекті модернізації підприємства (вказати назву). 
10. Принципи побудови системної моделі адміністрування організації 

(вказати назву). 
11. Проект впровадження креативних технологій в систему технологічних 

процесів компанії (вказати назву). 
12. Управління інтеграцією і змістом в проектах розвитку компанії (вказати 

назву). 
13. Управління часом, вартістю і ресурсами в проектах розвитку промислової 

компанії (вказати назву). 
14. Управління комунікаціями і трудовими ресурсами в проектах розвитку 

соціальної сфери. 
15. Управління ризиками в проектах розвитку (вказати назву організації). 
16. Управління часом і вартістю в проекті реорганізації компанії (вказати 

назву організаційної структури). 
17. Проектний аналіз оцінки ефективності моделі модернізації компанії на 

прикладі  (вказати назву організації). 
18. Особливості управління командою в соціальних проектах розвитку  

(вказати назву регіону чи організації).  
19. Управління інтеграцією і комунікаціями в проекті створення відділу 

стратегічного планування будівельної компанії (вказати назву). 
20. Проект створення проектно-орієнтованих організаційних структур на 

прикладі (вказати назву).  
21. Проектний менеджмент як методологічна основа створення проекту 

розвитку  (вказати назву організації). 
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22. Впровадження методів і засобів проектного управління в діяльність 
служб і підрозділів компанії на прикладі (вказати назву). 

23. Тактичне, операційне і стратегічне планування в проекті модернізації 
будівельної компанії. 

24. Оцінка ефективності проектів в будівельних установах на прикладі  
(вказати назву). 

25. Методи і моделі управління людськими ресурсами в організаційних 
проектах. 

26. Управління якістю в проектах розвитку промислової компанії на прикладі 
(вказати назву).  

27. Розробка бізнес-плану інноваційних проектів на прикладі (вказати назву   
організації). 

27. Розробка проекту реструктуризації підприємства на прикладі(вказати 
назву). 

28. Проект формування будівельної організації на прикладі (вказати назву). 
29. Проектний аналіз впровадження процесів сучасних технологій в 

будівництві доріг на прикладі(вказати назву). 
30. Проектний аналіз впровадження процесів сучасних технологій в 

цивільному будівництві на прикладі (вказати назву). 
31. Оцінка і аналіз процесів модернізації компанії (вказати назву). 
32. Проект створення промислової організації (вказати назву). 
33. Проект створення кафе “Молодіжне” на   _____   посадових місць.  
34. Проект розробки інфраструктури структурного підрозділу на прикладі 

(вказати назву).  
35. Проект розробки тенісних кортів м. Одесі  (вказати назву).    
36. Проект будівництва стадіону на 30000 місць в м. Ізмаїл.  
37. Проект будівництва інфраструктури зони відпочинку (вказати назву).  
38. Проект будівництва дитячого садочку в Малиновському районі м. Одеси 

(вказати назву, параметри). 
39. Проект будівництва гімназії в м. Котовськ, Одеської області (вказати 

назву, параметри). 
40. Проект будівництва 25-ти метрового плавального басейну з 

інфраструктурою на прикладі (вказати назву організації, місце розташування). 
41. Проект будівництва велотреку в м. Одесі по вул. (вказати назву, 

параметри). 
42. Методологія оцінки інноваційних будівельних проектів (на прикладі 

впровадження проекту). 
43. Особливості управління командою в інвестиційно-будівельному проекті 

(вказати назву, параметри). 
44. Створення проектно-орієнтованих організаційних структур на прикладі 

виробничої фірми (вказати назву, область). 
45. Управління змінами в проекті модернізації компанії (вказати назву 

компанії, регіону чи області). 
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46. Проект створення відділу стратегічного планування в організації (вказати 
назву, параметри). 

47. Проект створення молодіжного жилого масиву у Велико-Михайлівському 
районі Одеської області (вказати назву, параметри). 

48. Проект будівництва нафтотерміналу потужністю ___  млн. т/рік в м. 
Південне Одеської області (вказати назву, параметри). 

49. Управління проектом фінансового інвестування та його впливу на 
діяльність промислових підприємств регіону (вказати назву, параметри). 

50. Проектний аналіз іноземних інвестицій та форми і шляхи їх залучення в 
будівельну  галузь регіону України. 

51. Проектний аналіз механізмів залучення державного фінансування в 
інвестиційно-будівельні житлові проекти. 

52. Державно-приватне партнерство як напрямок проектно-орієнтованої 
діяльності. 

53. Проектний аналіз ринку цінних паперів на Україні. 
54. Проектний аналіз ролі місцевих бюджетів у розвитку регіонів. 
55. Проектний аналіз впливу фінансів на структуру перебудови економіки 

України. 
56. Проектний аналіз державної політики фінансового регулювання 

підприємницької діяльності в Україні. 
57. Проектний аналіз економічної безпеки організаційної структури. 
58. Проектний аналіз економічної безпеки комерційного банку. 
59. Проектний аналіз фінансової безпеки України в умовах трансформації 

економіки. 
60. Проектний аналіз фінансової безпеки як елементу національної безпеки 

держави. 
61. Проектний аналіз фінансової безпеки підприємницької діяльності. 
62. Проектний аналіз фінансової безпеки банківської системи. 
63. Проектний аналіз фінансової безпеки фондового ринку. 
64. Проектний аналіз системи банківських електронних послуг, порядок її 

формування і перспективи розвитку. 
65. Розробка проекту управління кредитним портфелем банку. 
66. Розробка проекту фінансової стійкості банку та шляхів її зміцнення. 
67. Розробка проекту капіталізації банків в Україні та шляхи підвищення її 

рівня. 
68. Розробка проекту ліквідності банків в Україні та шляхи підвищення  її 

рівня. 
69. Розробка проекту фінансового забезпечення інноваційного розвитку в 

Україні. 
70. Розробка проекту державної економічної політики та її вплив на 

кредитно-банківську систему України. 
71.  Проектний аналіз динаміки і перспектив портфельного інвестування на 

фінансовому ринку України. 
72.  Антикризове управління промисловим підприємством. 
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73.  Розробка проекту санаційної спроможності підприємства та методи її 
оцінки. 

74.  Проектний аналіз діагностики платоспроможності як основа фінансової 
конкурентоспроможності підприємства. 

75.  Проектний аналіз діагностики банкрутства підприємства і напрями її 
вдосконалення. 

76.  Проектний аналіз методів реструктуризації підприємства на основі 
оцінки їх ринкової вартості. 

77.  Проектний аналіз стратегії й тактики антикризового управління 
будівельним підприємством.     

78. Проектний аналіз соціально-економічного розвитку малих “депресивних” 
міст України.  

79. Проект реструктуризації і розвитку підрозділу комерційного банку. 
80. Аналіз інструментів привабливості організації при формуванні портфелю 

інвестицій. 
81. Проект реконструкції оздоровчо-спортивної бази відпочинку ОДАБА. 
82. Проект реконструкції студентського гуртожитку ОДАБА. 
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Додаток Д. Відгук наукового керівника 

ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 

Про магістерську роботу слухача (чки) 

 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

НА ТЕМУ:_____________________________________________________________ 

 
Обсяг виконаної роботи 

 
 
 
 

Загальна характеристика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наукове і практичне значення роботи 

 
 
 
 

Оцінка роботи слухача 

 
 
 
 

 
 

 «___»_______ 20___ р. 
Керівникмагістерськоїроботи 

____________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання, посада) 

____________________/__________ 
            (Підпис)                                      (П.І.Б.) 
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Додаток Е. Рецензія на МР 

РЕЦЕНЗІЯ 

на магістерську роботу слухача  магістерської  підготовки 

_____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

Тема роботи_____________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

Стисла характеристика розділів роботи: 

 позитивні сторони та вади; 

 використані засоби вивчення та обробки матеріалу; 

 рівень використання економіко-математичних методів та ЕОМ; 

 пропозиції, які вніс слухач, рівень їхнього наукового обґрунтування та 

практичне значення; 

 економічний ефект цих пропозицій; 

 якість оформлення. 

 

Оцінка слухача щодо рівня професійної підготовки до самостійного розв'язання 

питань в галузі управління проектами. 

Оцінка магістерської роботи (п`ятибальна система) 

 

 

 

Науковий ступінь, вчене звання, 
посада та місце роботи рецензента 

____________________/__________ 
(Підпис)                                     (П.І.Б.) 

“ ____ “  __________________20__ р. 

 

М.П.                      



Додаток Ж. Шкала та критерії оцінки МР на захисті 

ШКАЛА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) НА ЗАХИСТІ 
В ОДЕСЬКІЙ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

ОЦІНКА ЗА 
НАЦІОНАЛЬ-
НОЮ ШКА-

ЛОЮ 

ОЦІНКА ЗА 

100-
БАЛЬНОЮ 
ШКАЛОЮ 

ОЦІНКА 
ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА 
РЕЙТИНГО-

ВОЮ 
ШКАЛОЮ /  
ECTS-Grade 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
(ПРОЕКТУ) 

НА ЗАХИСТІ 

1 2 3 4 5 

5 
«ВІДМІННО» 
(зараховано) 

90 – 100 A 4,75 – 5,00/10% 

Тема магістерської роботи (проекту)актуальна, затребувана і недостатньо 
досліджена; науковий апарат сформульований грамотно і обґрунтовано; 
структура роботи (проекту)розкриває тему дослідження. 
Зміст роботи побудовано логічно; грамотно розкрито теоретичні основи 
теми; вдало показано способи отримання результатів і самі результати, 
які носять істотний характер і гідні уваги фахівців; висновки щодо 
виконаної роботи послідовно і аргументовано подають загальний 
результат проведеного дослідження; список літератури повно, 
включаючи й електронні джерела, відображає основні сучасні підходи до 
досліджуваної проблеми і автор вміло спирається на них у роботі; 
додатки наочно доповнюють базу дослідження. 
Положення, що виносяться на захист, вдало розкривають отриманий 
результат, заслуговують на увагу фахівців і мають значне теоретичне та 
практичне значення. 
Магістерська робота (проект) виконана відповідно до вимог, що 
пред'являються до випускних кваліфікаційних робіт, і рекомендацій 
випускової кафедри. 
Відгуки наукового керівника і рецензента – позитивні. 
Доповідь на захисті змістовна, побудована грамотно, логічно; повно, 
переконливо і аргументовано розкриває результати проведеного 
дослідження. Доповідач впевнено відповідав на додаткові питання, 
доречно доповнюючи повідомлення про результати свого дослідження. 
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1 2 3 4 5 

4 
«ДОБРЕ» 

(зараховано) 

82 – 89 B 4,25 – 4,74/25% 

Тема магістерської роботи (проекту) актуальна, затребувана і недостатньо 
досліджена; науковий апарат відображає сутність дослідження; структура 
роботи (проекту) загалом дозволяє розкрити зміст досліджуваної теми. 
Зміст роботи досить грамотно розкриває теоретичні основи теми, показує 
способи отримання результатів і самі результати, які гідні уваги фахівців; 
висновки в цілому повно репрезентують загальний результат проведеного 
дослідження; список літератури, включаючи і електронні джерела, в основному 
відображає сучасні підходи до досліджуваної проблеми і автор спирається на 
них у роботі; додатки доповнюють джерельну базу дослідження. 
Положення, що виносяться на захист, відображають головний зміст 
дослідження, заслуговують на увагу фахівців і мають певне теоретичне і 
практичне значення. 
Магістерська робота (проект) відповідає вимогам, що пред'являються до 
випускних кваліфікаційних робіт, і рекомендаціям випускової кафедри. 
Відгуки наукового керівника і рецензента – позитивні, зауваження несуттєві. 
Доповідь на захисті логічно і достатньо вдало представляє результати 
дослідження. 
Доповідач в загальному правильно відповідав на додаткові питання, 
доповнюючи повідомлення про результати свого дослідження 

74 – 81 C 3,75 – 4,24/30% 

3 
«ЗАДОВІЛЬНО» 

(зараховано) 

64 – 73 D 3,25 – 3,74/25% 

Тема магістерської роботи (проекту) актуальна, але науковий апарат не 
достатньо відображає істотність дослідження, а структура роботи (проекту) не 
дозволяє повно розкрити зміст досліджуваної теми. 
Зміст роботи носить описовий характер; отримані результати можуть бути 
застосовані на практиці, але висновки не повні і дають тільки загальне уявлення 
про результати дослідження, а список літератури не остаточно відображає 
основні сучасні підходи до досліджуваної проблеми; також додатки не зовсім 
відповідають досліджуваній темі або відсутні. 
Положення, що виносяться на захист, не достатньо відображають зміст роботи 
(проекту) і можуть отримати обмежене застосування на практиці. 
Магістерська робота (проект) не зовсім відповідає вимогам, що пред'являються 
до випускних кваліфікаційних робіт, і рекомендаціям випускової кафедри. 
Відгук наукового керівника включає значні претензії до якості роботи, 
рецензента – істотні зауваження за змістом. 
Доповідь на захисті носить загальний характер і виявляє лише окремі 
результати дослідження. 
Доповідач відповідає не на всі питання, а також дає невпевнені, не повні і не 
аргументовані відповіді. 
 

60 – 63 E 3,00 – 3,24/10% 
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1 2 3 4 5 

2 
«НЕЗАДОВІЛЬ-

НО» 
(не зараховано) 
з можливістю 

доопрацювання і 
повторного 

захисту роботи 
(проекту) 

за рішенням АК 

35 – 59 FX 2,0 – 2,9/- 

Тема магістерської роботи (проекту) актуальна, але науковий апарат не 

відображає сутність дослідження, а структура роботи не дозволяє розкрити 

зміст досліджуваної теми. 

Зміст роботи носить описовий характер; результати не істотні; висновки не 

повні й не дозволяють уявити результат дослідження; список літератури не 

відображає сучасні підходи до досліджуваної проблеми і автор не вміє 

спиратися на них у роботі; додатки не відповідають досліджуваній темі або 

відсутні. 

Положення, що виносяться на захист, сформульовані нечітко і можуть не мати 

застосування на практиці. 

Магістерська робота (проект) мало відповідає або не відповідає вимогам, що 

пред'являються до випускних кваліфікаційних робіт, і рекомендаціям 

випускової кафедри. 

Відгуки наукового керівника і рецензента зі значними зауваженнями щодо 

роботи і її змісту. 

Доповідь на захисті мало продумана і не розкриває результати дослідження. 

Доповідач дає не точні, не повні та не впевнені відповіді на питання 

 


