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ВСТУП
Навчально-методичною радою узагальнено напрацювання випускових
кафедр щодо підготовки й захисту дипломних робіт. Найбільш повними й
такими, що відповідають установленим вимогам, визнано розробку кафедри
Фінансового менеджменту та фондового ринку, яка затверджена як „Основні
вимоги до організації підготовки та захисту дипломних робіт магістрів усіх
спеціальностей усіх форм навчання Одеського державного економічного
університету”.
Основні вимоги призначені для студентів-дипломників усіх форм
навчання та викладачів, які здійснюють керівництво дипломної роботи
магістра.
Метою основних вимог є надання студентам усіх спеціальностей
необхідної методичної допомоги в організації раціональної та ефективної
роботи щодо збору матеріалів, підготовки та захисту дипломної роботи як
практичного втілення програми дисципліни „Методологія наукових
досліджень”.
Основні вимоги визначають цілі та завдання дипломних робіт, поради
щодо вибору теми, аналізу літератури; проведення дослідження,
узагальнення та викладення матеріалу, вимоги щодо змісту, обсягу та
оформлення робіт, підготовки їх до захисту перед Державною
екзаменаційною комісією (ДЕК).
Основні вимоги до організації підготовки та захисту дипломних робіт
магістрів розроблено відповідно до:
- Закону України „Про освіту” від 23.05.1991 р.;
- Закону України „Про вищу освіту” від 17.01.2002 р.;
- Основних вимог до дисертації та авторефератів дисертацій,
затверджених наказом ВАК України №342 від 29.05.2007 р. (Бюлетень ВАК
України №6, 2007 р.);
- Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах, затвердженого наказом МОН України №161 від 2 червня 1993 р.;
- Положення про підготовку магістрів в Одеському державному
економічному університеті, ухваленого вченою радою університету,
протокол №6 від 29.03.2007 р.
- Положення про магістерську програму, ухваленого вченою радою
ОДЕУ, протокол №2 від 09.11.2010 р.
Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України №161 від
2 червня 1993 р. випусковим кафедрам необхідно розробити методичні
вказівки для студентів-дипломників з роз’ясненням специфічних
особливостей теми відповідної спеціалізації, не повторюючи загальних
засад Основних вимог.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Магістр − це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі
кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені знання
інноваційного характеру та спеціальні вміння, має певний досвід їх
застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних
професійних завдань у певній галузі.
Магістр повинен мати фундаментальну наукову базу, володіти
методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями,
методами отримання, обробки, зберігання й використання наукової
інформації, бути спроможним до творчої науково-дослідної та науковопедагогічної діяльності.
Магістерська робота − це самостійна випускна науково-дослідна
робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою
публічного захисту й здобуття академічного ступеня магістра. Магістерська
кваліфікаційна робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки
є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого – є самостійним
оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені
установи, організації чи підприємства, при цьому студент упорядковує за
власним розсудом накопичені наукові факти та доводить їх наукову цінність
або практичну значимість.
Ознайомлення з Основними вимогами до організації підготовки та
захисту дипломних робіт магістрів є обов’язковим розділом практичної
частини програми дисципліни „Методологія наукових досліджень”.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Виконання дипломної роботи є заключним етапом магістерської
підготовки й має за мету:
- систематизацію,
закріплення,
розширення
та
поглиблення
теоретичних і практичних навичок студентів, їх здібностей до самостійного
аналізу й узагальнення накопичених знань загальнонаукових і спеціальних
дисциплін;
- формування навичок застосування цих знань під час самостійного
вирішення конкретних наукових і науково-економічних задач;
- набування досвіду аналізу отриманих результатів та оволодіння
методами наукових досліджень, формулювання самостійних висновків і
положень та їх прилюдного захисту.
Основне завдання дипломної роботи − продемонструвати рівень
кваліфікації студента, а саме:
- здатність творчо мислити, вміння самостійно вести науковий пошук і
вирішувати конкретні наукові завдання;
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- уміння проводити бібліографічну роботу з використанням сучасних
інформаційних технологій, користуватися методичними, статистичними й
законодавчо-нормативними матеріалами, критично оцінювати існуючі
наукові концепції та підходи до економічних явищ і процесів;
- здатність формулювати мету та актуальність дослідження;
- володіння сучасними методами й методиками аналізу економічних
результатів досліджень, які використовувались у процесі роботи;
- уміння робити науковий аналіз отриманих результатів;
- уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у
науковій та практичній діяльності;
- володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення
досліджень та оформлення атестаційної роботи.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Дипломна робота є важливим підсумком магістерської підготовки, у
зв'язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з
основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньопрофесійної програми.
Дипломна робота магістра − це творча робота, яка виконується
студентом самостійно під керівництвом наукового керівника.
Дипломна робота магістра базується на теоретичних знаннях і
практичних навичках, отриманих студентом протягом усього терміну
навчання та самостійної науково-дослідної роботи, пов'язаної з розробкою
конкретних теоретичних і науково-виробничих задач прикладного характеру,
що визначаються специфікою відповідного напряму вищої освіти.
Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення
чинного законодавства України з питань діяльності підприємств, організацій
та установ, спеціальної вітчизняної й зарубіжної літератури, передового
досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених
студентом власних досліджень реального об'єкта.
За всі відомості, викладені в дипломній роботі магістра, порядок
використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання,
обґрунтованість висновків і положень, що в ній захищаються, несе
відповідальність безпосередньо студент − автор кваліфікаційної роботи.
До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які успішно
склали
заліково-екзаменаційну
сесію,
завершили
виробничу
й
переддипломну практику та захистили звіти з них і дотрималися графіка
підготовки дипломної роботи.
До дипломної роботи висуваються такі вимоги:
- робота повинна бути виконана з актуальної теми, яка має теоретичне
й практичне значення;
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- вона повинна бути написана на основі глибокого вивчення
законодавства з розглянутої проблеми, а також монографій і статей,
присвячених обраній темі;
- дипломна робота має бути підготовлена на основі матеріалу, у якому
є узагальнення раніше відомих положень, дискусійних питань, а також
дослідження нових явищ і виявлення закономірностей. У зв’язку з цим
робота повинна відрізнятися критичним підходом до існуючої практики
вирішення проблеми, яка досліджується;
- робота повинна містити аналіз фактичного стану, зіставлення вимог
теорії та практики, аргументовані висновки, конкретні пропозиції;
- дипломна робота повинна відповідати вимогам щодо обсягу,
структури роботи й у той же час містити елементи оригінального творчого
підходу до вирішення тих чи інших питань теми.
Студент має право:
- вносити свої пропозиції щодо обрання наукового керівника зі складу
профілюючої кафедри, враховуючи власні наробки;
- клопотати перед випусковою кафедрою про заміну наукового
керівника, якщо для цього є поважні причини;
- обирати тему дипломного дослідження;
- приймати самостійні рішення щодо вибору методів дослідження та
аналізу, а також обробки первинних матеріалів та документів.
Студент зобов’язаний:
- чітко виконувати графік підготовки дипломної роботи;
- оформити її відповідно до вимог випускової кафедри;
- своєчасно пройти попередній, «малий» захист дипломної роботи на
кафедрі;
- своєчасно передати дипломну роботу до захисту перед державною
комісією;
- аргументовано й етично відреагувати на зауваження наукового
керівника і рецензента, відповісти на запитання членів державної комісії та
присутніх на відкритому захисті дипломної роботи.
Наукові керівники та консультанти призначаються кафедрою з числа
осіб професорсько-викладацького складу або практичних працівників, після
чого вони затверджуються наказом ректора університету на весь період
виконання магістерської роботи.
Керівництво та консультування за рішенням завідувача кафедри може
поєднуватися та здійснюватись одним науковим керівником.
Науковий керівник магістерської роботи зобов’язаний:
- надавати допомогу студентові-магістранту в складанні плану роботи
та програми відбору необхідного матеріалу;
- здійснювати керівництво студентом при проходженні ним
магістерської практики;
- рекомендувати магістранту спеціальну, нормативну літературу та
інформаційні джерела за обраною темою магістерської роботи;
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- регулярно консультувати магістранта, а при необхідності
організовувати консультації в інших викладачів університету, контролювати
протягом усього періоду графік виконання магістрантом дипломної роботи, її
якість та своєчасність виконання, а також інформувати завідувача кафедри
про хід підготовки роботи до захисту;
- надати об’єктивний відгук на дипломну роботу після її завершення;
- бути присутнім при захисті дипломної роботи в ДЕК.
До функцій консультантів входить:
- надання допомоги студентові з усіх теоретичних та методичних
питань дипломної роботи;
- участь в узгодженні теми та плану дипломної роботи;
- надання рекомендацій
щодо пошуку та вивчення додаткової
літератури;
- надання допомоги в отриманні консультацій в інших фахівців за
темою дипломної роботи;
- контроль за додержанням графіка виконання дипломної роботи та
вимог щодо її оформлення.
Науковий керівник та консультанти мають допомогти студентовімагістранту визначити найбільш ефективні рішення, всебічно стимулювати
творчість і самостійність при виконанні ним дипломної роботи.
Вибір теми дипломної роботи
Студентові надається право самостійного вибору теми дипломної
роботи з переліку, який рекомендується кафедрою. Вибір теми визначається:
- науковими інтересами студента;
- профілем майбутньої роботи студента;
- актуальністю тих чи інших проблем економіки для конкретної організації,
на матеріалах якої виконується дипломна робота;
- можливостями одержання й обробки необхідного фактичного матеріалу
конкретної організації;
- наявністю у розпорядженні студента відповідних монографічних матеріалів,
періодичних видань і методик.
Вибір теми здійснюється студентами самостійно з рекомендованого
кафедрою переліку або потреб конкретних організацій та установ у
дев'ятому чи десятому семестрі залежно від форми навчання.
Тематика магістерських робіт формується в рамках наукової
проблематики кафедр з урахуванням замовлень підприємств, організацій та
установ на розробку тем, власних наукових інтересів студентів, можливостей
залучення необхідних вихідних матеріалів та впровадження її результатів.
Бажаним є виконання теми за замовленням керівництва об’єкта
дослідження. Це замовлення оформлюється окремим листом (нарядзамовлення).
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За узгодженням із науковим керівником студент має право самостійно
сформулювати тему магістерської роботи, яка не ввійшла до
рекомендованого переліку. Студенти комерційного та заочного факультетів,
як правило, виконують магістерські роботи за темами, з якими безпосередньо
пов’язана їх службова діяльність.
Після того, як студент вибрав тему магістерської роботи, він пише
заяву і подає її завідувачу кафедри для затвердження. Тема магістерської
роботи, обрана студентом і погоджена з науковим керівником,
затверджується наказом ректора університету.
Якщо декілька студентів однієї групи або потоку мають спільні
інтереси, вони можуть узяти для розробки комплексну тему, для чого
потрібні відповідні рішення керівника (керівників), завідувача випускової
кафедри та декана факультету.
Порушення студентом календарного плану виконання дипломної
роботи контролюється науковим керівником, який інформує завідувача
кафедри. В разі значного порушення графіка виконання дипломної роботи
кафедра може клопотати про недопущення студента до захисту.

4. ОБСЯГ ТА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Магістерська робота повинна мати чітку та логічну побудову. Зразок
оформлення змісту дипломної роботи наведено у Додатку В. Загальний обсяг
магістерської роботи – 80-100 сторінок, не враховуючи додатків.
ВСТУП
Вступ розкриває сутність і стан проблеми та її значущість, підстави і
вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення
дослідження, мету та завдання.
Вступ до дипломної роботи (обсяг – 4-5 стор.) подають у
рекомендованій нижче послідовності.
Актуальність теми
Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями
проблеми, обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку
відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.
Відповідно до цього автор окреслює ті питання, яким він присвячує
дослідження. Висвітлення актуальності не повинне бути багатослівним.
Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми.
Наукове дослідження проводиться для того, щоб знайти вирішення
певної актуальної задачі (проблеми). Тому точне визначення завдання
(проблеми), її чітке формулювання мають принципове значення, вони
задають напрямок наукового пошуку. Потім слід оцінити ступінь вивченості
досліджуваної задачі (проблеми), вказати, які аспекти даної задачі
(проблеми) теоретично і практично вирішені, а які є дискусійними, порізному висвітлено в науковій літературі. В якості вихідних даних для
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виконання магістерської роботи можуть виступати звіти про раніше
проведених дослідженнях, нормативні документи України, міжнародні
організаційні стандарти. Характеризуючи стан досліджуваної задачі
(проблеми), слід назвати авторів, які внесли значний внесок у розробку
даного напрямку, основні закони та нормативні акти України та
міжнародного права, на яких базується робота.
Мета і завдання дослідження
Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для
досягнення поставленої мети.
Завдання формулюються відповідно до плану магістерської роботи.
Деякі ключові слова щодо постановки завдань: дослідити, визначити,
з’ясувати, проаналізувати, оцінити, обґрунтувати, запропонувати, розробити,
оптимізувати.
Як правило, на основі завдань дослідження будується структура
магістерської роботи, тобто завдання дослідження зазвичай відповідають
змісту розділів і підрозділів магістерської роботи. Після цього потрібно
визначити предмет і об'єкт дослідження.
Об’єкт і предмет дослідження
Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну
ситуацію і обране для вивчення. Не слід називати об'єктом дослідження
конкретне підприємство, організацію або їх структурні підрозділи.
Предмет дослідження - конкретна задача (проблема) в рамках об'єкту
дослідження. Це те, що знаходиться в межах об'єкта і на що спрямована увага
магістерської роботи. Предмет визначає тему дослідження.
Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу
співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкт виділяється та
його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована
основна увага автора, оскільки предмет дослідження визначає тему
дипломної роботи, назва якої вказується на титульній сторінці.
Методи дослідження
Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення
мети, поставленої в роботі. Указують застосовані комп’ютерні програми для
обробки й аналізу інформації.
У вступі відзначаються також обмеження, що існують, умови
впровадження результатів. Стан наукового дослідження багато в чому
визначає вибір методів дослідження, які дозволяють досягти поставленої
мети. Тут потрібно назвати використовувані методи дослідження
(порівняльний економічний аналіз, методи статистичної обробки даних,
методи аналізу ринку та ін.) Характеризуючи елементи новизни отриманих
результатів, потрібно вказати їх відмінності від відомих раніше наукових
підходів, визначити ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено,
дістало подальший розвиток і т.п.).
У відомостях про перспективи практичного використання
характеризуються основні прикладні результати роботи (методичні
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рекомендації з окремих напрямів діяльності, моделі, процедури і т.п.), форми
вияву економічного, організаційного або соціального ефекту, можлива
область впровадження результатів роботи і ступінь розв'язання
досліджуваної проблеми. За наявності опублікованих магістрантом окремих
результатів магістерської роботи наводяться відомості про тези доповідей у
матеріалах наукових і науково-практичних конференцій, нарад, семінарів,
посилання на статті в наукових журналах, збірниках наукових праць.
Інформаційна база дослідження
Указуються джерела, що є теоретичною основою дослідження, а саме наукові публікації та монографічні видання вітчизняних і закордонних
учених, нормативно-законодавчі акти України й інших країн, матеріали
наукових конференцій і досліджень, звіти та аналітичні матеріали
відповідних державних органів, агентств, дані звітності вітчизняних
підприємств, організацій і установ та ін.
ОСНОВНА ЧАСТИНА СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ РОЗДІЛІВ
У ПЕРШОМУ (теоретичному) розділі (25-30% обсягу основного
змісту) подається критичний огляд літературних джерел, викладаються
основні теоретичні й методичні положення теми, проблемні питання,
міжнародний досвід, дискусійні та невирішені аспекти теми, визначається
власне ставлення автора до них.
У теоретичному розділі визначається науково-методична база
розв'язання
досліджуваної
задачі
(проблеми),
здійснюється
макроекономічний аналіз, наводиться глибокий ретроспективний огляд
науково-економічної та інструктивно-методичної літератури, дається
порівняльний аналіз кордонів доцільного використання тих чи інших
методів,
обґрунтовується
остаточний
вибір
методів
вирішення
сформульованої задачі (проблеми). При підготовці цього розділу необхідно
встановити, що зроблено з обраної тематики попередниками. У теоретичних
дослідженнях доцільно узагальнити вітчизняний та зарубіжний досвід,
результати наукових досліджень провідних учених. З кожного
досліджуваного питання важливо знайти подібність і відмінності точок зору
різних авторів, дати їх порівняльний аналіз, виявити можливі протиріччя та
неточності, сформулювати шляхи їх вирішення й обґрунтувати власну
позицію. Магістерська робота повинна відображати точку зору автора, і тому
в ній завжди присутні елементи наукової дискусії та полеміки. При вивченні
літератури не варто повністю запозичувати прочитаний текст. Слід відбирати
тільки наукові факти, які становлять основу наукового знання, відображають
об'єктивні властивості речей і процесів. Наукові факти характеризуються
такими особливостями, як новизна, точність, об'єктивність і достовірність.
Про достовірність вихідної інформації може свідчити не тільки характер
джерела, але й науковий, професійний авторитет автора, його приналежність
до тієї чи іншої школи. Літературні джерела слід підбирати і
використовувати відповідно до змісту завдання (проблеми), що
досліджується. Необхідно вдумливо і критично аналізувати, оцінювати
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науково-методичні публікації, щоб погодитися або, навпаки, не погодитися з
науковими поглядами окремих авторів. Використання науково-методичних
джерел супроводжується обов'язковим посиланням на джерело та сторінку,
звідки запозичені ті чи інші відомості. Результатом теоретичного розділу
повинна бути повна науково-методична концепція, обґрунтування
інструментів і методів розв'язання задачі (проблеми). За необхідності в кінці
цього розділу формулюються пропозиції щодо вдосконалення науковометодичної бази.
Теоретичні положення першого розділу повинні бути покладені в
основу другого і третього розділів змісту роботи.
У ДРУГОМУ (аналітичному) розділі (20-30%) можна виділити такі
самостійні частини:
- аналіз предмета дослідження;
- обґрунтування напряму подальшого вирішення проблем, які охоплює
тема роботи.
Остаточний перелік питань, що підлягають аналізу та висвітленню,
узгоджується з науковим керівником дипломної роботи. Обґрунтування
напрямів досліджень базується на висновках теоретичного розділу з
урахуванням виявлених особливостей об’єкта дослідження.
Аналітичний розділ має бути максимально насиченим фактичними
матеріалами (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні
результати діяльності об’єкта аналізу. Виконуючи цю частину роботи,
студент повинен продемонструвати вміння проводити наукові дослідження,
застосовувати сучасні економіко-математичні методи наукового пізнання,
давати наукову характеристику новим явищам і процесам, а також
використовувати нові знання для конкретних прикладних рішень і
обґрунтованих рекомендацій (заходів).
Аналітично-дослідницький розділ магістерської роботи передбачає
всебічне дослідження існуючого стану вирішення задачі (проблеми),
поставлених у магістерській роботі в України та в інших країнах.
Результати порівнянь і аналізу можуть бути прийняті за основу
розвитку діяльності на досліджуваному об'єкті. При виконанні аналітикодослідницького розділу студент використовує фактичні матеріали, зібрані під
час проходження переддипломної практики. Ці матеріали повинні бути
достатньо повними й достовірними, щоб на їх базі можна було
проаналізувати стан справ, виявити резерви й намітити шляхи їх
використання, а також усунути розкриті недоліки в роботі. Слід уникати
непотрібних відомостей, відбираючи тільки ті, які будуть використані для
обґрунтування висновків і рекомендацій магістерської роботи. Аналітичний
розділ пояснювальної записки містить загальну техніко-економічну
характеристику об'єкта дослідження. Наприклад, профіль діяльності, тип
виробництва, номенклатуру продукції або послуг, ринки капіталу, сировини
та збуту, позиціонування підприємства у своїй галузі, структуру управління,
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основні фактори виробничого процесу. Характеристика об'єкта завершується
зведеною таблицею динаміки основних економічних, фінансових та інших
показників діяльності за останні три-п'ять років порівняно з середніми
значеннями по галузі та аналогічними показниками кращих фірм. При
характеристиці об'єкта аналізу необхідно звернути увагу на ті сторони
роботи, виявити ті її особливості, які мають пряме відношення до теми
кваліфікаційної роботи. Аналіз повинен проявляти недоліки в науковій
галузі, методи вирішення проблем, невикористані резерви.
Для дослідження впливу різних факторів на процеси та ефективність
зовнішньоекономічної діяльності використовуються методи порівняльного
економічного аналізу, математичної статистики, методи ситуаційного SWOTаналізу і моделювання, оптимізації соціально-економічних процесів, а також
пакети прикладних комп'ютерних програм (Statistica, Statgraph та ін) як
інструменти наукового дослідження. Результатами дослідження можуть
виступати емпіричні, графічні залежності, моделі, схеми, процедури,
фінансово-економічні рішення. Обов'язковою є власна оцінка автором
виявлених тенденцій та обґрунтування пропозицій, спрямованих на
вирішення поточної ситуації. Студент повинен продемонструвати вміння
самостійно виконувати наукові дослідження, застосовувати сучасні
економіко-математичні методи, давати науково-аналітичну характеристику
новим явищам, використовувати нові знання для вирішення прикладних
завдань (проблем). Матеріали цього розділу рекомендується ілюструвати
таблицями, графіками, діаграмами, схемами.
У ТРЕТЬОМУ розділі (30-40 %) міститься матеріал, який обґрунтовує
розроблені пропозиції (рішення), спрямовані на розв’язання завдань
(проблем), визначених у темі магістерської роботи, на конкретному об’єкті.
Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на
аналізі, проведеному в другому розділі магістерської роботи та на аналізі
досвіду розвинених країн з ринковою економікою.
У цьому розділі на базі теоретичних узагальнень та аналізу
обґрунтовуються нові підходи до вирішення проблеми, теоретичні,
методичні та практичні пропозиції, а також організаційні та фінансовоекономічні заходи щодо усунення виявлених недоліків. Наводяться числові
розрахунки, тісно пов'язані з результатами аналітичного розділу роботи.
Обґрунтування проектних пропозицій передбачає формулювання їх змісту,
очікуваних результатів, передумов практичного впровадження, вимог до
формування необхідних фінансових, матеріальних та інших ресурсів і
розрахунки
економічної
ефективності/результативності.
У
ході
експериментальної перевірки наведених рекомендацій використовуються
методи імітаційного моделювання, прогнозування варіантів розвитку
проблемної ситуації в майбутньому і т.п. При цьому бажано застосовувати
інструментарій Microsoft Excel, пакети прикладних програм MathCAD,
Comfar, Project Expert, бухгалтерського обліку та аудиту тощо.
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Перевірка практичної значущості пропозицій повинна здійснюватися
на альтернативних засадах, тобто рекомендації і рішення мають розроблятися
в декількох можливих варіантах. Пропозиції щодо вирішення проблемної
ситуації можуть мати вигляд інструктивно-методичних матеріалів,
економіко-організаційних, економіко-фінансових, соціально-фінансових,
інноваційних, фінансово-технологічних заходів, економіко-математичних
моделей, процедур. Обов'язковою умовою якісного виконання третього
розділу є застосування сучасної комп'ютерної техніки, економікоматематичних методів і моделей, результатів наукових досліджень.
ВИСНОВКИ – це синтез послідовного логічного викладення здобутих
результатів та їх співвідношення із загальною метою і конкретними
завданнями, поставленими і сформульованими у Вступі.
У цій частині дипломної роботи (обсяг – 2-3 стор.) студент повинен:
- коротко охарактеризувати стан теоретичної та методичної розробки
проблеми, яка досліджувалась;
- у стислому вигляді сформулювати висновки, до яких він дійшов у
результаті проведеного аналізу;
- систематизувати свої пропозиції щодо реалізації виявлених резервів і
вирішення розглянутих питань;
- узагальнити дані про ефективність заходів, які пропонуються.
Висновки повинні відповідати завданням роботи, сформульованим у
вступі, а також відображати практичну цінність тих результатів, до яких
дійшов автор.
Необхідно зауважити, що висновки і пропозиції повинні бути у всіх
розділах дипломної роботи. Однак якщо в інших розділах кожен висновок
або пропозиція повинні обов’язково спиратися на розрахунки, посилання на
передовий вітчизняний або закордонний досвід, на результати спеціальних
досліджень, то в заключній частині дипломної роботи студент стисло
формулює результати аналізу, за необхідності вказуючи, у якому розділі
міститься детальна аргументація. Не допускається, щоб у “Висновках”
студент розмірковував про питання, які він докладно не досліджував у
попередніх розділах. При цьому підсумковий результат, здобутий
дипломником і відображений у висновках, не повинен замінюватися
простими підсумками, одержаними в кожному розділі пропозицій, а повинен
відображати те нове, суттєве, що є результатом дослідження, яке виноситься
на прилюдний захист і оцінюється ДЕК. Після висновків ставиться особистий
підпис виконавця дипломної роботи.
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5. ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І НАПИСАННЯ РОБОТИ
Головним завданням цього етапу є написання тексту дипломної роботи
відповідно до затверджених теми та плану. Студент має ґрунтовно
ознайомитися з теоретичними засадами обраної проблематики, на підставі
аналізу літературних джерел узагальнити існуючі підходи та обґрунтувати
методичний фундамент своїх досліджень. За допомогою зробленого аналізу
проводиться діагностика об’єкта дослідження під кутом зору обраної теми та
визначаються наявні проблеми та причини їх виникнення. Це, у свою чергу, є
основою для розробки та обґрунтування альтернативних пропозицій щодо
усунення проблем і визначення найбільш доцільного шляху їх вирішення в
умовах конкретного підприємства чи установи. У ході реалізації цього етапу
робота з літературними джерелами ведеться паралельно з дослідженнями на
підприємстві чи установі, окремі аспекти магістерської роботи можуть
уточнюватися або коригуватися.
Дипломна робота повинна бути самостійним творчим дослідженням,
присвяченим вирішенню актуальних економічних проблем; містити у собі
елементи нових розробок; містити оцінку соціально-економічного ефекту
для конкретного суб’єкта господарювання. Дослідження повинні
проводитися на підставі аналізу практичного матеріалу з використанням
комп’ютерних програм. Оформлення роботи повинне відповідати
встановленим нормам.
У дипломній роботі не допускається використання літературних
та інших джерел без посилання на автора.
При написанні дипломної роботи студент консультується з науковим
керівником щодо питань, пов’язаних з проблемою, яка аналізується,
керівником (провідним спеціалістом) бази практики, на матеріалах якої
проводиться дослідження, а також, за необхідності, − з консультантом, який
призначається з інших кафедр ОДЕУ.
Окремі розділи дипломної роботи подаються на випускову кафедру
згідно з графіком, затвердженим науковим керівником до початку
дипломного проектування.

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Загальні вимоги
Дипломна робота починається з титульної сторінки, яка оформлюється
за установленою формою (Додаток Б). Титульна сторінка – це перша
сторінка роботи, але вона не нумерується.
До роботи додаються:
- заява (Додаток А);
- завдання (Додаток Д);
- анотація (Додаток Л);
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- відгук наукового керівника (Додаток Е);
- зовнішня рецензія (Додаток Ж);
- текст дипломної роботи на електронному носії.
До ДЕК можуть надходити додаткові матеріали, які характеризують
наукову і практичну цінність виконаного дипломного проекту:
- публікації з теми роботи;
- наряд-замовлення (додаток М);
- документи, що вказують на практичне застосування роботи;
- макети, зразки матеріалів, виробів, отримані дипломником у процесі
проектування.
Дипломна робота оформлюється на аркушах формату А4 (210х297 мм)
комп’ютерним способом на одній стороні аркуша білого паперу. Роботу
виконують шрифтом TIMES NEW ROMAN кегль № 14 через півтора
інтервалу. Текст варто друкувати дотримуючись таких розмірів полів:
верхнє, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. У межах
таблиць можливе зменшення розміру шрифту та міжрядкового інтервалу.
У дипломній роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри й інші
знаки. Усі лінії, літери, цифри й знаки повинні бути однаково чорними по
всьому тексту. Помилки, описки й графічні неточності допускається
виправляти підчисткою або білою фарбою й нанесенням на тому ж місці або
між рядками виправленого зображення від руки. Виправлення повинне бути
чорного кольору.
Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні імена
наводять мовою оригіналу.
Структурні елементи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ” не
нумерують, їхні назви служать заголовками структурних елементів і
розміщуються посередині рядка.
Кожний розділ магістерської роботи повинен бути оформлений з нової
сторінки.
Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Розділи нумеруються
арабськими цифрами з крапкою після цифри. Заголовки розділів варто
розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки
наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів варто починати з
абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої літери, не
підкреслюючи, без крапки наприкінці.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності
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Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і рівним
п’яти літерам. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх
розділяють крапкою.
Не допускається розміщати назви розділу, підрозділу, а також пункту й
підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки
один рядок тексту.
Нумерація
Сторінки магістерської роботи варто нумерувати арабськими цифрами,
дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки
проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.
Титульну сторінку включають до загальної нумерації сторінок. Номер
на титульній сторінці не проставляють. Ілюстрації й таблиці, розташовані на
окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими
ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка,
наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку
наводять заголовки підрозділу.
Ілюстрації
Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки)
варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються
вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання
в тексті і поданий їх аналіз.
Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.
Ілюстрація позначається словом “Рис. .........”, що разом із назвою ілюстрації
розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рис. 1.2 Структура
зобов’язань, 2010-2011”.
Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою
нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, які є в додатках. Номер
ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації,
розділених крапкою. Наприклад, “Рис. 3.2” – другий рисунок третього
розділу.
Таблиці
Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді
таблиць.
Таблиця 1.3
Назва таблиці
Назва рядків
Назва граф таблиці
1.
2.
Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому
вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні
бути посилання в тексті. Назву таблиці розміщують посередині тексту.
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Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в
межах розділу, за винятком таблиць, що розміщуються в додатках. Номер
таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці,
розділених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого
розділу. Таблиця має назву, яку розміщують над таблицею в центрі.
Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю
ділять на частини та розміщують одну частину під іншою або поруч,
переносячи частину таблиці на наступну сторінку. У цьому випадку
нумерують графи, повторюють їх нумерацію на наступній сторінці. Назву
таблиці не повторюють. Слово “Таблиця ...” вказують один
раз, справа
над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть “Продовж.
табл. ...” з указівкою її номера.
Заголовки граф таблиці пишуть великими літерами, а підзаголовки –
малими, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що
мають самостійне значення, пишуть з великої літери. Наприкінці заголовків і
підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф
указують в однині. Допускається зменшення розміру шрифту в таблиці.
Перерахування
Перерахування, за необхідності, можуть бути наведені всередині
дипломної роботи. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед
кожною позицією перерахування варто ставити малу літеру українського
алфавіту. Для подальшої деталізації перерахування варто використовувати
арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Перерахування
першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу,
другого рівня – із відступом щодо місця розташування перерахувань першого
рівня.
Наприклад:
а) маркетингове дослідження;
б) товарна цінова політика:
1) першого роду;
2) другого роду.
Формули й рівняння
Формули й рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в
якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули
або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.
Формули й рівняння (за винятком формул і рівнянь, наведених у
додатку) нумерують наскрізною нумерацією в межах розділу, наприклад,
формула (1.3) – третя формула першого розділу, номер формули або рівняння
вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому
положенні на рядку.
Пояснення значення символів і числових коефіцієнтів, що входять у
формулу або рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою в тій
послідовності, у якій вона подана у формулі й рівнянні. Пояснення значення
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кожного символу й числового коефіцієнта варто давати з нового рядка.
Перший рядок пояснення починають із абзацу словом “де” без двокрапки.
Переносити формули або рівняння на наступний рядок допускається
тільки на знаках виконуючих операцій, причому знак операції на початку
наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння зі знаком
операції множення застосовують знак “ ? ”.
Посилання
При написанні дипломної роботи студент обов’язково повинен давати
посилання на використані літературні та інші інформаційні джерела, самі
джерела мають бути включеними до списку використаної літератури.
Посилання даються декількома способами:
- одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується
порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна
сторінка. Наприклад, [5, с.135] – сторінка 135 літературного джерела, яке в
списку літератури значиться під номером 5;
- під текстом відповідної сторінки у вигляді пронумерованої виноски, у
якій вказуються прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік
видання та номер сторінки.
Додатки
Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних
її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний
додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати
заголовок, надрукований
угорі малими літерами з першої великої
симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком
малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток_____” і
велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української
абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А,
додаток Б. Перед додатками повинен бути аркуш зі словом “ДОДАТКИ”,
розташованим посередині аркуша.
Анотація (Додаток Л)
Анотація складається за формою, яка має такий зміст: прізвище та
ініціали здобувача; назва магістерської роботи; установа, де відбудеться
захист; місто, рік; основні ідеї результати та висновки магістерської роботи;
ключові слова.
Оформлення списку використаних джерел
Список використаної літератури дозволяє зробити висновок про
ступінь інформованості здобувача з досліджуваної проблеми.
Джерела можна розміщувати одним із таких способів:
- у порядку появи посилань у тексті;
- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
- у хронологічному порядку.
Для досягнення
одноманітності оформлення
дипломних робіт
рекомендовано складати список використаних джерел в алфавітному
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порядку. Зразок оформлення списку використаних джерел показано в
Додатку К.
Перелік літературних джерел має бути достатнім (50-70 примірників)
для більш повного розкриття теми та проведення критичного аналізу наявних
публікацій із досліджуваних проблемних питань.

7. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Згідно з регламентом студент зобов’язаний подавати дипломну роботу
науковому керівникові на перевірку частинами у встановлені строки. У разі
недодержання студентом календарного графіка виконання роботи науковий
керівник має право не допускати студента до захисту.
Після завершення роботи студент подає готову роботу науковому
керівникові для одержання від нього письмового відгуку з попередньою
оцінкою дипломного дослідження (Додаток Е).
Зовнішню рецензію на дипломну роботу може дати керівник або
провідний спеціаліст бази практики, на матеріалах якої проведено
дослідження. Допускається надання рецензії висококваліфікованим фахівцем
з інших ВНЗ, який спеціалізується на вирішенні проблем, споріднених з
темою роботи.
Зовнішня рецензія повинна містити ґрунтовний аналіз і
диференційовану оцінку якості дипломної роботи (Додаток Ж).
Оформлена належним чином дипломна робота подається на кафедру,
де за графіком, затвердженим завідувачем кафедри, розглядається на
засіданні комісії (т. з. “малий захист”). Позитивна оцінка дає підставу для
допуску дипломної роботи до захисту на засіданні ДЕК.
8. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Порядок захисту дипломної роботи встановлюється “Положенням про
Державні екзаменаційні комісії”.
Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал (таблиці,
графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії.
Час виступу не повинен перевищувати 10-15 хвилин. Він має бути
стислим, конкретним, з використанням плакатів чи роздавального матеріалу
(набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів),
узгоджених із керівником. Головне призначення таких додатків – детально та
наочно проілюструвати дослідження автора, тому необхідно вчасно
посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів
комісії.
Захист магістерської роботи розпочинається з доповіді, у якій студент
має розкрити:
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- актуальність теми;
- структуру роботи;
- об’єкт дослідження;
- зміст проведеного аналізу;
- висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх
ефективності (на це рекомендується витратити не менше 70 % часу,
відведеного для доповіді).
Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко
пояснюючи його зміст.
Члени ДЕК, а також фахівці, присутні на захисті, можуть ставити
випускникові запитання з метою визначення рівня його спеціальної
підготовки та ерудиції. Після відповіді на запитання слово надається
рецензентові та науковому керівникові для оголошення рецензії та відгуку.
Загальний час захисту дипломної роботи не повинен перевищувати в
середньому 30 хвилин на одного студента. Після обговорення підсумків
захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься рішення. Рішення комісії
оголошується головою ДЕК у той же день. Після захисту дипломна робота
передається на зберігання до архіву університету разом з електронним носієм
тексту дипломної роботи.
9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцінку
дипломної роботи визначає ДЕК, її рішення є остаточним і оскарженню не
підлягає. У процесі визначення оцінки враховується низка важливих
показників якості дипломної роботи:
Змістовні аспекти роботи:
- актуальність обраної теми дослідження;
- спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
- відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;
- застосування при аналізі матеріалу комп’ютерних програм;
- глибина проведення дослідження;
- виявлений економічний ефект;
- наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем,
рівень їх обґрунтування;
- інноваційний характер та оригінальність запропонованих рішень;
- ступінь самостійності проведення дослідження;
- рівень викладення роботи та її загальне оформлення.
Якість захисту роботи:
- уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати
дослідження;
- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
- загальний рівень підготовки студента, володіння культурою презентації;
24

- наявність роздавального матеріалу.
Дипломна робота оцінюється за чотирибальною системою.
Відмінно. Тему магістерської роботи розкрито творчо, вказано на
історію питання, надано критичну оцінку основних проблем і розглянуто
способи їх вирішення. Проведено аналіз практичного матеріалу з
використанням комп’ютерних програм
та економіко-математичних
моделей. За результатами наукового дослідження виявлено економічний
ефект (там, де це можливо) і запропоновано рекомендації щодо
впровадження в практику. Оформлення дипломної роботи відповідає
встановленим вимогам. Доповідь студента і відповіді на запитання логічні,
аргументовані та ілюструються роздавальним матеріалом. Береться до уваги
оцінка, виставлена науковим керівником, а також висновки провідних
працівників підприємств щодо впровадження відповідних пропозицій і
розробок у виробництво.
Добре. Тему роботи розкрито, але мають місце окремі недоліки
непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений
аналіз літературних джерел, недостатньо використані інформаційні матеріали
підприємства, яке аналізувалось, мають місце окремі зауваження в рецензії та
відгуку, доповідь логічна, відповіді на запитання членів ДЕК, в основному,
правильні, робота оформлена в межах вимог.
Задовільно. Тему магістерської роботи, в основному, розкрито, але
мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульовано мету
роботи, в теоретичному розділі недостатній аналіз літературних джерел, в
аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних
матеріалів не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в
третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, відгук і рецензія містять
окремі зауваження, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або
повні. Є зауваження щодо оформлення роботи.
Незадовільно. Нечітко сформульовано мету магістерської роботи.
Розділи не пов’язані між собою. Відсутній огляд сучасних літературних
джерел. Аналіз виконано поверхово, переважає описовість, пропоновані
заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування
неповне. Недбале оформлення роботи, відсутні ілюстрації до захисту.
Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.
Дипломна робота до захисту не допускається. Подана науковому
керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з
порушенням термінів, установлених регламентом. Написана на тему, яка
своєчасно не була затверджена наказом по університету, або зміст роботи не
відповідає темі дослідження. Структура та оформлення роботи не
відповідають установленим вимогам.
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Додаток А

Завідувачу кафедри
Фінансового менеджменту та фондового ринку
(найменування кафедри)

Студента _______________________факультету
спеціальність Фінанси
_________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу закріпити за мною для захисту в Державній екзаменаційній
комісії тему дипломної роботи _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(найменування теми)

Підпис ____________________
“ ”

р.
Ректорові

Клопотання

про

університету

закріплення

теми

дипломної

роботи.

Керівником теми прошу затвердити __________________________________
(науковий ступінь, вчене звання )
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Завідувач кафедри Фінансового менеджменту та фондового ринку

“ ”

р.

Підпис____________________
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Додаток Б
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Допущено до захисту
Завідувач кафедри
_________________________
(прізвище, ініціали)

“______”_____________20

р.

ДИПЛОМНА РОБОТА
на здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня магістра
зі спеціальності 8.0501.04 “Фінанси” за програмою
“Фінансовий менеджмент”
на тему:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Виконавець:
студент _____________________________
(факультет)
(прізвище, ім’я, по батькові)

/підпис/

Науковий керівник:
(науковий ступінь, вчене звання)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Одеса 20___
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/підпис/

Додаток В
ЗМІСТ

стор.
3
ВСТУП ..................................................................................................
РОЗДІЛ 1. Теоретичні

основи

функціонування

ринку

страхових послуг
1.1. Сутність та класифікація ринку страхових послуг .......

5

1.2. Значення ринку страхових послуг .............................................

12

1.3. Світовий досвід функціонування ринку страхових послуг .....

17

РОЗДІЛ 2. Аналіз стану страхового ринку в Україні
2.1. Сучасний стан страхового ринку в Україні.................................
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2.2. Діяльність страхової компанії ПАТ АСК «Інго-Україна» на
страховому ринку………………………………………………..
РОЗДІЛ 3. Проблеми

та

перспективи

розвитку

35

ринку

страхових послуг в Україні
3.1. Основні тенденції і перспективні напрямки українського
страхового ринку…………………………………………………

47

3.2. Рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності ПАТ
АСК «Інго-Україна»……………………………………………… 56
ВИСНОВКИ ... ......................................................................................

67

Список використаних джерел..........................................................

72

Додатки................................................................................................. 75
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Додаток Д
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет Фінансово-економічний Кафедра ФМФР
Спеціальність “Фінанси”
ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри ФМФР
______________________________
“______”________________20 р.

ЗАВДАННЯ
НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТА
Клименко Олени Миколаївни
( прізвище, ім'я, по батькові)
1. Тема роботи: Управління формуванням прибутку підприємства.
Затверджена наказом по університету від “___”_______20
р. №____
2. Термін здачі студентом закінченої роботи 10 травня 20

р.

3. Вихідні дані до роботи Конституція України, Закони України, Укази
Президента, Постанови Верховної Ради, офіційні статистичні
матеріали, спеціальна економічна література, періодичні видання,
матеріали, роботи ВАТ “Дніпро"
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які
належить розробити):
1.Теоретичні основи управління формуванням прибутку підприємства:
2. Аналіз прибутку та рентабельності ВАТ “Дніпро”.
3. Оптимізація формування та управління прибутком, резерви його
збільшення.
5. Перелік аналітичного і графічного матеріалу
1. Динаміка прибутковості та рентабельності підприємств в Україні:
2. Розрахункові таблиці планування прибутку;
3. Аналітичні таблиці розрахунку резервів росту прибутку і
рентабельності.__________________________________________________
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Додаток Д (продовження)

№
з\п
1.
2.
3.

4.
5.

6. КАЛЕНДАРНИЙ
Назва етапів магістерської роботи

ПЛАН
Термін виконання
етапів роботи

Примітка

Затвердження плану МР
Складання бібліографії
Представлення:
І розділ
ІІ розділ
ІІІ розділ
Здача закінченої роботи на кафедру
Захист МР на кафедрі (“малий захист”)
Студент-дипломник ______________________________
(підпис)

Керівник роботи__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Рішення комісії про попередній захист магістерської роботи (малий
захист) від „__”____20__ року
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Члени комісії:
1.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

2.________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

3._________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Віза завідувача кафедри :
______________________

___________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

„__”___________________20__р.
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Додаток Е

ВІДГУК
на магістерську роботу студента _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Факультету ___________
Спеціальність “Фінанси”

за темою: „ Фондовий ринок: сучасний стан, проблеми розвитку”__________
__________________________________________________________
1. Позитивні сторони: Логічна послідовність вивчення широкого кола
питань, чітко визначені сучасні проблеми функціонування та розвитку
фондового ринку в Україні добре обґрунтовані пропозиції щодо їх вирішення
згідно з концепцією розвитку ринку до 2010 року
2. Недоліки: Недостатньо повний та послідовний аналіз стану фондового
ринку України. Мають місце редакційні недоліки.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Основні рекомендації та загальна сума економічного ефекту:
рекомендації стосуються конкретних напрямків збільшення організованого
сегменту фондового ринку; вирішення проблеми реєстраційного сегменту;
забезпечення ефективної системи захисту прав та інтересів міноритарних
інвесторів; удосконалення державної політики на РЦП з грошово-кредитної,
валютної, бюджетно-податкової політики.
4. Як проявив себе студент під час написанні магістерської роботи
(теоретична підготовка, знання практики, вміння вести самостійне
дослідження, дисциплінованість)
Теоретична підготовка достатня. Студент виявив вміння вести самостійні
дослідження, робити висновки і надавати рекомендації. Графік виконання
окремих розділів роботи не порушувався.
5. Рекомендація роботи до захисту
магістерська робота рекомендується до захисту з оцінкою _______________

Науковий керівник
___________________

______________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Дата____________
32

Додаток Ж
РЕЦЕНЗІЯ
на магістерську роботу
студента фінансово-економічного факультету
Одеського державного економічного університету
_______________________________________група_________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема магістерської роботи:

Стисла характеристика розділів роботи
Позитивні сторони та вади роботи
Рівень використання економіко-математичних методів та ЕОМ
Пропозиції, які вніс студент, рівень їх професійного обґрунтування та
практичне значення
Якість оформлення роботи
Загальний висновок: чи підготовлений студент до самостійної роботи
як фахівець
Рекомендація роботи до захисту

Рецензент (посада,
місце роботи, науковий
ступінь, звання)
___________________
(підпис)

“______”___________________20__ р.
М.П.
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______________________
(прізвище, ініціали)

Додаток К
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Александрова М. М. Страхування : Навчально-методичний посібник.
−К: ЦУЛ, 2002-208 с.
2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу: Підручник.
− М.: Фінанси й статистика, 1996. − 288 с. − 573 с.
3. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлів П. І., Петрова К. Я. Фінансова
діяльність підприємства: Підручник. − К.: Либідь. − 1998. − 360 с.
4. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств. //
Фінанси України, №3 − 2005. − С. 117-128.
5. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника –
Центр, 1999. – 528 с.
6. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.:
Молодь, 1997. – 998 с.
7. Василенко Л. П., Гут Л. В., Оксеєнко О. П. Фінанси підприємства у
схемах і таблицях: Наочний навчальний посібник. – К.: Дакор, 2006.
344 с.
8. Величко Г. О., Дейніс Л. М. Фінанси підприємств. Навчальний
посібник – Одеса: Пальміра, 2006. 196 с.
9. Данілов О. Д., Івашина

Г. М.,

Чумаченко О. Г.

Інвестування.:

Навчальний посібник. – К. : «Видавничий дім», 2001 – 364 с.
10. Закон України «Про господарські

товариства» №1576-ХІІ від

19.09.1991 р. зі змінами та доповненнями від 15.05.2003 р.
11. Івахненко В. М., Горбаток М. І, Льовочкін В. С. Економічний аналіз. –
К.: КНЕУ, 1999. – 176 с.
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Додаток Л
АНОТАЦІЯ
Бабенко О.С. „Фінансовий менеджмент у комерційних банках „
дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра за магістерською програмою „Фінансовий менеджмент”
Одеський державний економічний університет
м. Одеса, 2011 рік

Дипломна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження
– АКБ „Приватбанк”.
У

роботі

менеджменту в
пасивами.

розглядаються

теоретичні

основи

фінансового

комерційних банках, методи управління активами і

Зроблено

аналіз

основних

економічних

показників

банківського сектору України, узагальнено зарубіжний досвід у цій
сфері.
Пропонуються
фінансового

основні

напрями

менеджменту

в

удосконалення

комерційних

банках,

системи
зокрема

обґрунтовується розширення позицій банку на ринку обслуговування
корпоративних клієнтів та

фінансового ринку на основі гнучких

технологій комплексного та індивідуального задоволення потреб по
всьому спектру банківських продуктів та послуг.
Ключові

слова:

фінансовий

менеджмент,

комерційний банк, банківський продукт.
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корпоративні

клієнти,

Додаток М

НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення наукового дослідження
за темою________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
з впровадженням результатів у виробництво.

Замовник ________________________________________________________
(керівник підприємства, організації, прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Виконавець _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)
________________________________________________________________________________

Строк виконання замовлення ________________________________________

Замовник

Виконавець

_______________________

________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________
МП (підпис)

_______________________________
МП (підпис)
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ОСНОВНІ

ВИМОГИ

д о о р г а н із а ц і ї п і д г о то в ки та з а х и с т у дипломних робіт
м а г іс тр і в у с і х с п е ц іа л ь н о с те й
у с і х ф о р м н а в ча н н я
О д е с ь ко г о д е р ж а вн о г о е ко н о м і ч н о г о у н і в е р с и те т у

Укладачі: Володимир Костянтинович Кубліков
Геннадій Олександрович Величко
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