
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

3.4.5.1. Текст 

 

Важливим етапом виконання МДР є оформлення її тексту. Від того, 

наскільки вимогливо поставиться автор до форми своєї роботи, суттєво 

залежатимуть її якість, а отже, і підсумкова оцінка. 

Магістерська дипломна робота має бути виконана з додержанням усіх 

вимог, що стосуються наукових публікацій. 

Текст виконується літературною українською мовою на комп’ютері, на 

одному боці аркушів білого паперу формату А4. Робота друкується в Word 6.0 

(7.0) for Windows, розміри полів: верхнє і нижнє — 20 мм, праве — 10 мм, ліве 

— 25 мм. Тип шрифту — Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий 

інтервал — 1,5.  

Номер сторінки ставиться внизу, по центру сторінки.  

Використовується науковий стиль із дотриманням усталених термінів. Не 

допускається використання спрощеного або публіцистичного стилю, чи надто 

складних словесних конструкцій, відступів від загальноприйнятої термінології. 

Матеріал повинен викладатися в логічній послідовності. Думки і 

пропозиції слід формулювати чітко і зрозуміло. Слід уникати надмірної 

описовості, зайвої інформації, не пов’язаної з темою дослідження, 

необґрунтованих тверджень і висловів, повторів думок. Висновки і пропозиції 

мають бути конкретними, аргументованими і базуватися на аналізі 

законодавства, наукових джерел та практики банківської діяльності. 

Магістерська дипломна робота починається з титульного аркуша, який 

оформляється за зразком, наведеним у додатку А. 

За титульним аркушем послідовно розташовуються: індивідуальне 

завдання на МДР, реферат, відгук наукового керівника, зовнішня рецензія, зміст, 

вступ, перший, другий, третій розділи, висновки, список використаних джерел, 

додатки. 

У змісті дипломної роботи зазначають початкові сторінки кожного розділу 

і параграфа. Назви розділів і параграфів у змісті та тексті мають бути 

тотожними. 

Вступ, кожен розділ і висновки, які розміщуються у визначеній 

послідовності, розпочинаються з нової сторінки. 

Розділи позначаються римськими цифрами, а підрозділи — двома 

арабськими, перша з них відповідає номеру розділу, друга — номеру підрозділу 

(наприклад, 1.1.; 1.2.; 1.3. – у першому розділі або 2.1; 2.2 – у другому тощо). 

Заголовки основних структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ...», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 

«ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту.  

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої). 

Усі заголовки формулюються лаконічно. Вони повинні розкривати зміст 

відповідної структурної частини роботи. У заголовках не можна робити переноси 



слів. Відстань між заголовком та текстом має дорівнювати 2—3 інтервалам. У кінці 

заголовків крапок не ставлять.  

3.4.5.2. Таблиці 

 

Цифровий матеріал, як правило, подається в табличній формі. Так він має 

наглядний характер, його легше аналізувати. Кожна таблиця повинна мати 

тематичний заголовок, що відображає її зміст. Заголовок (назва) кожної таблиці 

має містити інформацію про об’єкт, суб’єкт, дату чи період, за який наводяться 

дані. 

Усі таблиці слід нумерувати. Праворуч і вище від назви таблиці з 

прописної букви пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер арабськими 

цифрами. Знак № перед цифрою, а також крапка після номера і назви таблиці 

не ставляться.  

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці 

в цьому розділі (наприклад: Таблиця 1.3 — третя таблиця першого розділу). 

Якщо в тексті роботи є тільки одна таблиця, то її позначають «Таблиця 1» або 

«Таблиця В.1», якщо таблицю наведено в додатку В.  

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті, а за 

необхідності — у додатку до роботи. Посилання в тексті мають бути на всі 

таблиці. Вони складаються зі слова «табл.» із зазначенням її номера.  

Якщо ж таблиця за своїм розміром в одну сторінку або менша від неї, то її 

не можна розривати. Вона поміщається на наступній сторінці після тої, на якій 

зроблено посилання на цю таблицю. В такому разі місце, яке звільняється на 

сторінці після посилання на таблицю, заповняється текстом, який мав би йти 

після таблиці. 

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю 

ділять на частини, які розміщують одна під одною або поряд, при цьому в 

кожній частині таблиці повторюють її головку й боковик. У разі поділу таблиці 

на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами 

стовпців і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) 

рядки першої частини таблиці. Слово «Таблиця» зазначають один раз праворуч 

над першою частиною таблиці, над іншими частинами друкують слова 

«Продовження таблиці» або «Закінчення таблиці» із зазначенням номера 

таблиці. Наприклад: «Продовження табл. 1.2». Назву ставлять тільки над 

першою частиною таблиці. 

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на 

наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, 

що обмежує таблицю, не креслять. 

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша таким 

чином, щоб її можна було читати з поворотом МДР за годинниковою стрілкою. 

Оформлюючи таблицю, слід дотримуватися певного співвідношення її 

частин. Ширина боковика має бути не більше 1/3 загальної ширини таблиці, а 

висота головки таблиці — не більше 1/3 висоти таблиці. Стовпці нумеруються 

тільки в тих випадках, коли у тексті на них є посилання або таблицю 

розташовують на кількох сторінках. Висота рядків має бути не менше 8 мм. 

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю 

поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або 



переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній 

частині таблиці її головку та боковик. При поділі таблиці на частини 

допускається її головку заміняти відповідними номерами стовпців. 

Зразок конструкції таблиці може бути таким 

Таблиця_____  
(номер)  

_________________________________________________ 

(Назва таблиці) 
 

   Заголовки  

стовпців 

    Підзаголов

ки стовпців 

 

 
     

 

 

    

 
 

 

    

                                                                  Боковик  Стовпці 

 

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати кеглем 10 з великої 

літери, підзаголовки стовпців — з малої, якщо вони є продовженням заголовка, 

або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і 

підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців 

друкують в однині. 

Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями. 

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і стовпців діагональними 

лініями не можна. 

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна 

не креслити, якщо відсутність таких не ускладнює користування таблицею. 

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. За 

необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків стовпців. 

Головку таблиці треба відокремлювати лінією від тексту таблиці. 

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх вносять у 

заголовок таблиці, якщо різні — вказують у боковику. Позначення одиниць 

виміру має відповідати вимогам стандартів. 

 

3.4.5.3. Ілюстрації 

 

Ілюстрації (рисунки, діаграми, схеми, графіки, карти, креслення тощо) 

наводяться у МДР для встановлення властивостей або характеристик об’єкта, а 

також для ліпшого розуміння тексту МДР. Їх слід розміщувати безпосередньо 

після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, а за 

необхідності — у додатку. За наявності у МДР таблиць, що доповнюють 

ілюстрації, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу. На всі 

ілюстрації мають бути посилання. Якщо ілюстрація створена не автором МДР, 

необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права. 

 Головка 
таблиці 

 
 
 
 
 

 Рядки 



Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми повинні відповідати вимогам 

стандартів Єдиної системи конструкторської документації та Єдиної системи 

програмної документації. 

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією з абзацного 

відступу. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані 

(підрисунковий текст). Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумеруються 

арабськими цифрами послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, 

поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис. 3.1» (перший 

рисунок третього розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи 

розміщують послідовно під ілюстрацією. Слово «Рис.» і назву подають після 

пояснювальних даних. 

Наприклад: 

 

8 12 13 17

7 9 11 12 13 14 17 19

— змінний (гнучкий) час

— фіксований час

— обідня перерва

традиційний графік роботи

гнучкий графік роботи

 
Рис. 3.1. Варіанти традиційного та гнучкого графіка роботи 

Ілюстрації кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими 

цифрами з додаванням літери перед цифрою позначення додатка (Рис. В. 3). 

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній 

сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, дозволяється 

переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну назву розміщують на 

першій сторінці, пояснювальні дані — на кожній сторінці і під ними друкують 

«Рис..., аркуш...», якщо є кілька рисунків, і «Рис. 1, аркуш...», якщо є один 

рисунок. 

 

3.4.5.4. Формули 

 

Формули створюються комп’ютерним набором за допомогою редактора 

формул і розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони 

згадуються, посередині рядка. Вище і нижче кожної формули має бути 

залишено не менше одного вільного рядка. 

Формули за винятком тих, які є в додатках, мають нумеруватися наскрізною в 

межах розділу нумерацією арабськими цифрами, які друкують у круглих дужках, 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, 

відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) — третя формула першого 

розділу. Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах 

кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка. Приклад: …у 



формулі (В. 1). Номер формули слід зазначати в круглих дужках на рівні формули 

в крайньому правому положенні на рядку.  

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, 

якщо вони не пояснювалися в тексті, слід наводити безпосередньо під формулою 

в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного 

символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у 

формулі. Перший рядок починають без абзацу словом «де» без двокрапки. 

Наприклад: 

 

%100
РК

З
Н 1к

7  ,    (1.3) 

 

де Н7 —  норматив кредитного ризику на одного контрагента; 

З1к — сукупна заборгованість одного контрагента банку; 

РК — регулятивний капітал банку. 

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках 

виконуваних операцій, повторюючи знак на початку наступного рядка. Коли 

переносять формулу на знакові операції множення, використовують знак «». 

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють 

комою. 

Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках. 

Наприклад: «…у формулі (1.3)». 

У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, 

встановлені відповідними стандартами або іншими документами. 

 

3.4.5.5. Цитування та посилання  

на використані джерела 

 

У процесі підготовки МДР для підтвердження власних аргументів 

посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи того 

опублікованого твору, слід наводити цитати, цифрові дані, рисунки, 

оригінальні думки інших авторів. Науковий етикет вимагає точно відтворювати 

цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити 

зміст, закладений автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей 

авторського написання; 

б) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. 

При написанні МДР студент повинен давати посилання на джерела, 

матеріали з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких 

розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена його 

магістерська дипломна робота. Обов’язково посилання слід давати на усі 

цифрові дані. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити 

достовірність відомостей з цитованого документа, дають необхідну інформацію 

щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг тощо. 

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна 



посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до 

останнього видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке 

посилаються. 

На запозичену з літературних і статистичних джерел інформацію 

(формули, таблиці, схеми, графіки, узагальнення, висновки тощо) обов’язково 

слід робити посилання одразу після закінчення цитати чи інших використаних 

чужих даних. Посилання даються у квадратних дужках, де вказується 

порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела 

(наприклад, [4, с. 35]).  

Допускається робити посилання внизу тої самої сторінки, на якій 

наводиться цитована інформація. В такому разі у посиланнях на книги чи 

наукові статті, що опубліковані у збірниках наукових праць, періодичних 

виданнях тощо, обов’язково зазначається прізвище автора та назва праці, місце 

(Київ — К., Харків Х., Львів — Л., Москва — М., Санкт-Петербург — СПб., 

решта — повністю), назва видання, рік, номер випуску наукового збірника чи 

журналу, сторінки, на яких розміщено наведена інформація. 

 

3.4.5.6. Бібліографічний  

опис використаних джерел 

 

До списку використаних джерел слід включати тільки ті джерела, на які є 

посилання у тексті.  

Список використаних джерел може містити наступні елементи: 

1) Закони України; 

2) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств, Національного 

банку України; 

3) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана 

українською або російською мовами; 

4) офіційні сторінки в мережі Інтернет; 

5) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана 

іноземними мовами; 

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів:  

1) у порядку появи посилань у тексті (найзручніший для користування і 

рекомендований при написанні МДР);  

2) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Цей 

спосіб передбачає розміщення усіх позицій списку використаних джерел 

в алфавітному порядку за прізвищем автора (або за назвою нормативного 

документа чи джерела, де автор не зазначений) у пріоритетній черговості. 

Пріоритетна черговість викладена у другому абзаці п.3.4.5.6. цього 

документа. Законодавчі на підзаконні акти при цьому подаються у 

хронологічному порядку. 

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з 

бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію можна 

одержати із таких міждержавних і державних стандартів:  



 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 

7.1–2003, IDT)»; 

 ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в 

українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та 

правила»; 

  ГОСТ 7.12–93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила»; 

 ГОСТ 7.11–78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках в библиографическом описании». 

Для нормативно-правових актів (Закони України, інструкції та нормативні 

акти міністерств і відомств, Національного банку України) необхідно вказувати 

останню чинну редакцію із посиланням на офіційні електронні бази даних 

(напр. http://zakon2.rada.gov.ua). 

Зразок оформлення бібліографічних описів у списку використаних джерел 

наведений у додатку З. 

 

3.4.5.7. Додатки 

 

Матеріал, що доповнює положення МДР, допускається розміщувати в 

додатках. Додатками можуть бути громіздкі таблиці, схеми, діаграми, форми 

документів, ксерокопії статистичних звітів, розрахунки, опис алгоритмів і 

програм задач, що розв’язуються на ПЕОМ, заповнені зразки банківських 

документів тощо. 

Додатки оформлюються як продовження МДР у порядку появи посилань у 

тексті роботи. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням 

угорі та праворуч сторінки слова «Додаток» і його номер. Додаток повинен 

мати заголовок, який друкують угорі симетрично щодо тексту з великої літери 

окремим рядком. 

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

підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують у межах кожного додатка. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують 

послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, 

Й, О, Ч, Ь у межах кожного додатка арабськими цифрами з додаванням перед 

цифрою позначення додатка. Наприклад: Рис. Д.1.2 — другий рисунок першого 

розділу додатка Д; формула (А.1) — перша формула додатка А. Таблиці 

кожного додатка позначають окремою нумерацією Якщо в МДР є лише один 

додаток, то він позначається «Додаток А». Допускається позначення додатків 

літерами латинської абетки, за винятком літер І та О. 

У разі повного використання літер української та латинської абеток 

допускається позначення додатків арабськими цифрами. 

Джерела, які цитуються тільки в додатках, мають розглядатися незалежно 

від тих, які цитуються в основній частині роботи, і мають бути перелічені 

наприкінці кожного додатка в переліку посилань. 
 



 

Додаток А 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО АРКУША  

МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

 

Кредитно - економічний факультет 

Кафедра  банківської справи 

Спеціальність 8508/2 «Банківська справа» 

Магістерська програма «Банківський менеджмент» 8508/2-1 

Форма навчання  ___________________________________________ 

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА 

 

Студента _________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)                                          (підпис) 

на тему_______________________________________________________ 
                                                                         (повна назва) 

_______________________________________________________ 

 

Науковий керівник_______________________ 
                                                                                                                       (наук. ступінь, учене звання) 

________       ______________________ 
                                                                                         (підпис)                   (ініціали, прізвище) 

Рецензент___________________________ 

(банк, посада, прізвище, підпис) 

___________________________ 

 

Робота допущена до захисту в ДЕК 

Завідувач кафедри: д. е. н., професор 

______________________С.М. Аржевітін  
               (підпис)   

 

 

Київ ______________ 
             (рік захисту) 



Додаток Б 

ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ  

НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ
1
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 
Факультет  Фінансово-економічний  
Кафедра банківської справи 
Спеціальність 8508/2 «Банківська справа» 
Магістерська 
програма 

 

                8508/2-1 «Банківський менеджмент» 

Форма навчання___________________________________ 

 
ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник магістерської програми  Завідувач кафедри 
                              С.М. Аржевітін                               С.М. Аржевітін 

   

 20__ р.   20__ р. 
 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
Студенту____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

на підготовку магістерської дипломної роботи на тему: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__ 

Тему затверджено наказом ректора університету від 

«____» ________________20___ р. № ______ 

 

Магістерська дипломна робота виконується на матеріалах 

____________________________________________________________________

_ 
                                                                 (назва банківської установи) 

 

План магістерської дипломної роботи 

Розділ І  
                                                         (назва розділу та термін його виконання) 

 

Розділ ІІ  
                                                       (назва розділу та термін його виконання) 

 

Розділ ІІІ  
(назва розділу та термін його виконання) 

                                                                 
1
 Роздрукувати індивідуальне завдання на 1 аркуші (двосторонній друк) без перших трьох рядків (починаючи з 

назви міністерства) 



 

Подання студентом завершеної роботи науковому керівнику ________________ 

Попередній розгляд магістерської дипломної роботи на комісії від кафедри 

(попередній захист)___________________________________________________ 

Подання завершеної дипломної роботи на кафедру ________________________ 

Об’єкт 

дослідження: 

 

  

Предмет 

дослідження: 

 

  

Мета дипломної 

роботи: 

 

  

 

Конкретні завдання, які студент повинен виконати  

для досягнення поставленої мети: 

У розділі І  

 

 

 

 

 У розділі ІІ  

 

 

 

 

 У розділі ІІІ  

 

 

 

 

 

Завдання підготував  

науковий керівник 

   

 
(підпис) 

 
(ініціали, прізвище) 

   

 

«__» _______________ 20___ р. 

Завдання одержав  

студент 

   

 
(підпис) 

 
(ініціали, прізвище) 

    

«__»________________ 20__ р. 

 
Примітка: Перша сторінка індивідуального завдання на дипломну роботу заповнюється 

студентом під керівництвом наукового керівника, друга — науковим керівником 



 

Додаток В 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ2 

 

РЕФЕРАТ 

 

Магістерська дипломна робота містить __ сторінок, __ таблиць, __ 

рисунків, список використаних джерел із __ найменувань, __ додатків. 

 

 

НАЗВА МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

Предметом дослідження
3
 є...  

Об’єктом дослідження
4
 виступає... 

Мета роботи
5
 полягає в... 

Завданнями роботи
6
 є... 

За результатами дослідження сформульовані... 

Одержані результати можуть бути використані... 

Рік виконання магістерської дипломної роботи... 

Рік захисту магістерської дипломної роботи... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Реферат має бути розміщений на 1 сторінці. Допускається зменшення міжрядкового інтервалу до 1,0  

3
 Формулювання ідентичне тому, що в індивідуальному завданні й вступі 

4
 Формулювання ідентичне тому, що в індивідуальному завданні й вступі 

5
 Формулювання ідентичне тому, що в індивідуальному завданні й вступі 

6
 Формулювання ідентичне тому, що в індивідуальному завданні й вступі 

 



 

 

Додаток Г 

ФОРМА ВІДГУКУ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 

 

ВІДГУК 

наукового керівника на магістерську дипломну роботу 

за спеціальністю «Банківська справа» 

магістерська програма «Банківський менеджмент» 

на тему: 

__________________________________________ 
(назва теми) 

студента очної (заочної) форми навчання 

__________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по-батькові) 

 

1. Обґрунтування актуальності теми: 

2. Мета та завдання роботи:  

3. Обсяг та структура роботи, характеристика її розділів:  

4. Оцінка повноти використання фактичних даних: 

5. Використання в роботі економіко-математичних методів та ПЕОМ: 

6. Результати роботи (наукові, практичні): 

7. Відповідність роботи завданню та оцінка повноти його виконання: 

8. Оцінка професійного рівня підготовки магістра:  

9. Недоліки:  

10. Загальна оцінка магістерської дипломної роботи  
 

 

 

 

Науковий керівник 
___________________________  _______________  _________________________ 

               (науковий ступінь, посада)
 
                                                          (підпис)      ( прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Дата______________________   
  

 

 

 

 

 



 

 

Додаток Д 

ФОРМА ЗОВНІШНЬОЇ РЕЦЕНЗІЇ  

НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ 

РЕЦЕНЗІЯ 

на магістерську дипломну роботу  

студента ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

____________________________________________________________________

_ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

на тему: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 
(повна назва теми) 

 

1. Актуальність і практичне значення МДР _____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__ 

 

 

2. Позитивні сторони у роботі___________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

3. Недоліки або дискусійні питання у роботі 

_______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

4. Оцінка якості запропонованих студентом заходів і пропозицій, їх практична 

цінність 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___ 



5. Загальний висновок рецензента (рекомендувати чи не рекомендувати) 

магістерську дипломну роботу студента  

__________________________________ 

до захисту в АКК                                          (прізвище, ініціали) 

 

 

Посада і місце роботи 

рецензента
7
  __________________         ______________________ 

                                              (підпис)                                 (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

7
 Підпис рецензента завіряється печаткою установи 



Додаток Е 
 

ФОРМА ЗАЯВИ НА НАПИСАННЯ МДР 

 

 

Завідувачу кафедри банківської справи КЕФ 

проф. Морозу А.М. 

студента (ки) ____________форми навчання  
                                                                                                                               очної (заочної) 

групи___________ 

____________________________________ 
                                                                                                                         Прізвище, ім'я та по-батькові 

__________________________________________________ 

                                                                                                 Контактні телефони 

 

__________________________________________________ 

                                                                                             e-mail 

 

 

ЗАЯВА
8
 

 

Прошу затвердити тему магістерської дипломної роботи: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____»___________________ 20___ р.          _____________________________ 
                                                                                                   Особистий підпис студента-магістранта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
8
 В заяві студент може вказати своє прохання щодо закріплення наукового керівництва («Прошу 

призначити науковим керівником _________________________») 

                                                    ПІБ наукового керівника 



Додаток Ж 
ФОРМА ГРАФІКА ПІДГОТОВКИ 

ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

Орієнтовний графік 

підготовки та захисту магістерських дипломних робіт 

на кафедрі банківської справи 

за магістерською програмою «Банківський менеджмент»  

(термін навчання: очна форма – 1 рік 6 місяців) 

 

Етапи підготовки 

та захисту МДР 

Терміни виконання  

за формою навчання 

Очна 

1. Вибір студентом теми МДР і подання 

заяви на кафедру 
до 1 червня 

2.Підготовка відповідних наказів про 

призначення наукових керівників; 

затвердження тем МДР, складання і 

затвердження індивідуальних завдань на 

виконання МДР 

до 1 жовтня 

3. Підготовка вступу і І розділу МДР до 20 жовтня 

4. Підготовка ІІ розділу МДР до 20 листопада 

5. Підготовка ІІІ розділу МДР, висновків 

і переліку використаних джерел  
до 20 грудня 

6. Подання студентом завершеної МДР 

науковому керівнику 
до 10 січня 

7. Розгляд МДР науковим керівником. 

Попередній розгляд МДР на комісії від 

кафедри 

до 15 січня 

8. Доопрацювання роботи, прийняття   

кафедрою рішення про допуск МДР до 

захисту в ДЕК, оформлення та зовнішнє 

рецензування МДР  

до 18 січня 

9. Захист МДР в ЕК і присвоєння  

випускникам відповідної кваліфікації 

з 19 січня по 15 

лютого 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток З 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ  

У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
Характерис

тика 

джерела 

Приклад оформлення 

У випадках, коли документ має одного, двох, трьох авторів – у заголовку вказується 

прізвище тільки першого автора. За косою рисою в зоні назви та відомостей про 

відповідальність вказуються прізвища авторів з ініціалами (обов’язково повторюється 

прізвище першого автора, зазначеного у заголовку бібліографічного опису). 

Книги:  

Один автор 
1. Смовженко Т.С. Банківський нагляд: підруч. для студентів вузів / заг. ред. 

Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2011. – 431с.   

 

2. Орлюк О.П. Банківське право: навчальний посібник / О.П. Орлюк. – Київ: 

Юрінком Інтер, 2004. – 376 с. 

Два автори 1. Васюренко O.B. Банківський нагляд: підручник / О.В. Васюренко, О.М. 

Сидоренко. – К.: Знання, 2011. – 502 с. 

 

2. Конопатська Л.В. Банківський нагляд: навч. посібник / Л.В. Конопатська, 

К.Є. Раєвський; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. 

ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 336 с.  

Три автори 1. Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-

кредитна політика, регулювання банківської діяльності: Навчальний 

посібник для студ. вузів / О.С. Любунь, В.С. Любунь, І.В. Іванець; М-во 

освіти і науки України, Ун-т економіки та права «Крок». – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 351 с. 

 

2. Глущенко Е.Н. Финансовое посредничество коммерческих банков: 

монография / Е.Н. Глущенко, Л.П. Дроздовская, Ю.В. Рожков; под. науч. 

ред. проф. Ю.В. Рожкова. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2011. – 240 с. 

Чотири 
автори 

1. Банківський нагляд: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / 

В.І. Грушко, С.М. Лаптєва, О.С. Любунь, К.Є. Раєвський. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 264 с. 

 

2. Центральний банк та грошово-кредитна політика: підручник / А.М. 

Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук, М.Д. Алексеєнко; за ред. А. М. Мороза 

і М.Ф. Пуховкіної; Київський нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.  

П'ять і більше 

авторів 

1. Банківські операції: підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / А.М. Мороз, 

М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; за заг ред. А. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. 

– 608 с. 

 

2. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посібник для 

студентів вузів / Т.Д. Косова, О.О. Папаіка, С.Г. Арбузов та ін.; за ред. Т.Д. 

Косової та О.О. Папаіки; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т 

екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – К.: Центр учбової літератури, 

2011. – 319 с. 

Збірники 

наукових 

праць 

1. Формування ринкової економіки: збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2009. Випуск 19. – 544 с. – [Фінансово-економічні 

проблеми розвитку економіки України]. 

 

2. Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і 

перспективи: зб. наук. праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. 



екон. теорії, Центр ім. Жана Моне з європейських студій при НаУКМА; 

[редкол.: Ю. М. Бажал та ін.]. – Київ: Пульсари, 2012. – 164 с. 

Матеріали 
конференцій 

1. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник 

тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 

жовтня 2010 р.): у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська 

академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ 

«УАБС НБУ», 2010. – Т. 2. – 233 с.   

 

2. Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: зб. тез 

2 Міжнар. наук.-практ. конф., 3 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2011. – 596 с. 

Словники 1. Економічний словник-довідник / за ред. С.В. Мочерного. – Київ: Феміна, 

1995. – 368 с. 

 

2. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний 

словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – Київ: 

Аконіт, 2000. – 606 с. 

Законодавчі 
та 
нормативні 
документи 

1. Конституція України = Конституция Украины: [зі змін. та допов., 

внесеними Законом України від 21 лютого 2014 р. № 742-VII]. – Харків: 

Фактор, 2014. – 118 с. – (Серія «Бібліотека законодавства»). 

 

2.  Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства 

«Державний земельний банк»: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 

лип. 2012 р. № 934 // Урядовий кур’єр. – 2012. – 31 жовт. – С. 13–15. – Дод.: 

Статут публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк». 

 

3. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 

7 грудня 2000 р., №2121-14 / Законодавство України: сайт. – Електрон. дані і 

прогр. –Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 

 

4. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття 

відокремлених підрозділів [Електронний ресурс]: Постанова Правління 

Національного банку України від 08 вересня 2011 р., № 306 / Законодавство 

України: сайт. – Електрон. дані і прогр. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11 

 

Дисертації 1. Парасій-Вергуненко І.М. Стратегічний аналіз в банках: методологія і 

практика: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.09 / І.М. Парасій-Вергуненко; ДВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – 536 с 

 

2. Гойванюк М.П. Регулювання банківської діяльності: міжнародний досвід 

та вітчизняна практика: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08: 08.00.08 / М.П. 

Гойванюк; [наук. керівник Л.В. Конопатська]; ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 

2012. – 203 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Гойванюк М.П. Регулювання банківської діяльності: міжнародний досвід 

та вітчизняна практика: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / М.П. 

Гойванюк; [наук. керівник Л.В. Конопатська]; ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 

2012. – 20 с.  

 

2. Швець Н.Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської 

системи: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08 /  Н.Р. Швець. ДВНЗ 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11


«Київський національний університет імені Тараса Шевченка». – Київ, 2011. 

– 36 с. 

Статті в 

друкованих 

періодичних 

виданнях 

1. Сидоренко О.М. Банківський нагляд у системі регулювання діяльності 

банків / О.М. Сидоренко  // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 1. – С. 

59-61. 

 

2. Міщенко В. Методологічні засади запровадження макропруденційного 

регулювання та нагляду / В. Міщенко, А. Крилова // Вісник НБУ. – 2011. – 

№ 3. – С. 12-15. 

Електронні 
ресурси 

1. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.bank.gov.ua 

 

2. Показники банківської системи [Електронний ресурс]: Офіційний сайт 

Національного банку України. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=17867471&cat_id=178

23459  

 

3. Статистичний щорічник за 2010 рік [Електронний ресурс] / Держ. служба 

статистики України. – Київ: Август Трейд, 2011. – Режим доступу: 

http://library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnykUkrainy 
 

 


