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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт базується на 

вимогах Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 

23.11.2011р. № 1341, Стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти № 866 від 20.05.2019 р., нормативно-правових документів Міністерства 

освіти і науки України, «Положення про організацію освітнього процесу в 

Центральноукраїнському національному технічному університеті», 

затвердженого вченою радою ЦНТУ від 30.10.2017р., «Положення про 

випускну кваліфікаційну роботу (дипломний проект/роботу) для отримання 

ступеня вищої освіти «магістр», затвердженого вченою радою ЦНТУ від 

27.11.2017р. та «Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії у Центральноукраїнському національному технічному 

університеті», затвердженого вченою радою ЦНТУ від 18.12.2017р. 

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у 

результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої 

програми.  

Магістерський (другий) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню 

Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених 

теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю 

(чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної 

діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання 

завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. 

Магістр повинен володіти здатністю розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики. Магістерський рівень підготовки передбачає здобуття 

найбільш передових концептуальних та методологічних знань в галузі науково-

дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей, умінь 

критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та складні ідеї. 

Випускна кваліфікаційна робота – індивідуальне завдання творчого 

науково-дослідницького, проектно-конструкторського характеру, яке виконує 

здобувач вищої освіти на завершальному етапі фахової підготовки. Вона є 

кваліфікаційною науковою працею, однією із форм виявлення теоретичних і 

практичних знань, вміння їх застосовувати при розв'язуванні конкретних 
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наукових, технічних, економічних, соціальних і виробничих завдань і містить 

елементи наукової новизни в певній галузі знань або напрямі практичної 

діяльності.  

Зміст випускної кваліфікаційної роботи та форма її викладу 

характеризуються відносним ступенем абстрагування, активним застосуванням 

засобів логічного мислення, економіко-математичних розрахунків, 

комп’ютерних методик та математичної статистики. 

Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи – це атестація 

підготовки фахівця, призначена для об’єктивного контролю ступеня 

сформованості компетентностей дослідницького та інноваційного характеру, 

пов’язаних із застосуванням та продукуванням нових знань для вирішення 

проблемних професійних завдань у певній галузі економіки. 

Мета написання випускної кваліфікаційної роботи – виконати наукову 

пошукову роботу на належному теоретичному та методичному рівнях, що 

повинна містити самостійну дослідницьку розробку актуальних проблем 

розвитку фінансових відносин і підтверджувати рівень компетентностей 

випускника магістратури. 

Випускна кваліфікаційна робота, з одного боку, має узагальнюючий 

характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки здобувача вищої освіти 

(магістра), а з іншого – самостійним оригінальним науковим дослідженням 

автора, у розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства, при 

цьому здобувач вищої освіти упорядковує на власний розсуд накопичені 

наукові факти та доводить їх наукову цінність або практичну значимість. 

У випускній кваліфікаційній роботі здобувач вищої освіти повинен: 

 обґрунтувати актуальність теми, її відповідність сучасному стану 

розвитку науки, практичним завданням розвитку підприємства, регіону, 

держави; 

 показати глибокі теоретичні знання з обраної теми та вміння 

їх застосовувати; 

 продемонструвати вміння критично аналізувати монографічні та 

періодичні видання з теми дослідження, робити висновки і пропозиції; 

 показати уміння та навички в проведенні експерименту, аналізу і 

розрахунків, володіння новітніми методами наукового дослідження; 

 виявити вміння узагальнювати результати, застосовувати сучасні 

методики оцінювання економічної і соціальної ефективності запропонованих 

заходів, лаконічно формулювати висновки і аргументовано обґрунтувати  

практичні рекомендації. 

У зв'язку з цим основне завдання здобувача вищої освіти – 

продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації та вміння самостійно 
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вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Випускна 

кваліфікаційна робота відображає як загальнонаукові, так і спеціальні методи 

наукового пізнання, правомірність яких обґрунтовується в кожному 

конкретному випадку їх використання. 

Підготовку до написання  випускної кваліфікаційної роботи починають із 

вибору теми. Тема випускної кваліфікаційної роботи має відображати основну 

ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми 

дослідження є її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і 

практики в галузі фінансів, банківської справи та страхування. Теми випускних 

кваліфікаційних робіт формуються відповідно до напрямів науково-дослідної  

тематики випускової кафедри, сучасних досягнень науки у предметній області 

сфери професійної діяльності. Орієнтовний перелік тем надається кафедрою. 

Здобувач вищої освіти має право самостійно запропонувати тему випускної 

кваліфікаційної роботи за проблемою, яка не відображена в тематиці кафедри. 

У цьому випадку її необхідно обґрунтувати, визначити мету, об'єкт 

дослідження і дати приблизний план написання. Кафедра затверджує теми і 

призначає кожному здобувачеві вищої освіти керівника з числа провідних 

науково-педагогічних працівників з науковим ступенем доктора або кандидата 

наук. Теми випускних кваліфікаційних робіт і керівники від кафедри 

затверджуються наказом ректора.  

Керівник випускної кваліфікаційної роботи забезпечує індивідуальне 

консультування здобувача вищої освіти, допомагає йому скласти план, 

контролює дотримання графіка виконання, рецензує частини роботи і 

завершений варіант, готує здобувача вищої освіти до захисту. 

Основні етапи виконання випускної кваліфікаційної роботи:  

 розробка завдання на випускну кваліфікаційну роботу, складання 

календарного плану його виконання;  

 опрацювання навчальної та наукової літератури і складання плану 

роботи;  

 проведення наукових досліджень, обробка фактичного матеріалу;  

 написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення 

керівникові;  

 усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, 

оформлення випускної кваліфікаційної роботи;  

 перевірка роботи на академічну доброчесність; 

 отримання відгуку керівника;  

 зовнішнє рецензування роботи;  

 захист випускної кваліфікаційної роботи на засіданні екзаменаційної 
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комісії. 

Успішність виконання випускної кваліфікаційної роботи великою мірою 

залежить від уміння вибрати найрезультативніші методи дослідження, оскільки 

саме вони дозволяють досягти поставленої у роботі мети.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА, ОБСЯГ ТА ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Випускна кваліфікаційна робота повинна бути логічно побудованим, 

цілісним і завершеним самостійним науковим дослідженням. У роботі 

необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати 

досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.  

Структурно випускна кваліфікаційна робота містить:  

 титульну сторінку; 

 заяву;  

 завдання; 

 відгук керівника; 

 рецензію з організації (місця переддипломної практики); 

 зовнішню рецензію доктора або кандидата економічних наук 

(міжкафедральну); 

 лист-клопотання з організації про затвердження теми роботи; 

 довідку з організації про впровадження результатів дослідження; 

 довідки про наукові публікації студента; 

 анотацію; 

 зміст з визначенням сторінок тексту випускної кваліфікаційної 

роботи; 

 вступ; 

 основну частину (три основні розділи, з яких І – теоретико-

методологічний, ІІ – дослідницько-аналітичний, ІІІ – проектно-

рекомендаційний); 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки. 

 

УВАГА! Зазначені структурні частини є невід’ємними складовими 

випускної кваліфікаційної роботи. 

 



9 

 

Титульна сторінка випускної кваліфікаційної роботи (є першою 

сторінкою роботи) оформлюється за встановленою формою (Додаток А) і 

містить наступну інформацію: найменування закладу вищої освіти, його 

підпорядкованість; назву факультету (центру), кафедри, де виконувалась 

робота;  шифр і найменування спеціальності;  прізвище, ім’я, по батькові 

здобувача вищої освіти; назву теми випускної кваліфікаційної роботи; 

особистий підпис виконавця – автора роботи; науковий ступінь, вчене звання, 

прізвище, ім’я, по батькові, підпис керівника випускної кваліфікаційної роботи; 

прізвища, ім’я по батькові рецензентів; візу завідувача кафедри про допуск 

випускної кваліфікаційної роботи до захисту;  місто, рік.  

Після титульного аркуша розміщується заява здобувача вищої освіти на 

виконання випускної кваліфікаційної роботи, підписана здобувачем, його 

керівником та затверджена завідувачем випускової кафедри (Додаток Б). 

Завдання на випускну кваліфікаційну роботу містить тему роботи, 

прізвище, ім’я, по батькові керівника, строк подання роботи до захисту, вихідні 

дані до роботи, зміст роботи (назву розділів роботи), перелік графічного 

матеріалу, календарний план виконання роботи (Додаток В). Завдання 

підписується виконавцем і керівником випускної кваліфікаційної роботи та 

затверджується завідувачем випускової кафедри. Друкується завдання на 

одному аркуші з двох сторін. 

Анотація випускної кваліфікаційної роботи (окремо українською і 

англійською мовами) подається для ознайомлення зі змістом та результатами 

роботи і являє собою узагальнений короткий виклад її основного змісту. В 

анотації випускної кваліфікаційної роботи мають бути стисло представлені 

основні результати дослідження. Наприкінці анотації наводяться ключові 

слова. Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту 

випускної кваліфікаційної роботи, відображати тематику дослідження і 

забезпечувати тематичний пошук роботи. Кількість ключових слів становить 

від п’яти до семи. Ключові слова подають у називному відмінку. 

Анотація розміщується на окремому аркуші разом з ключовими словами 

безпосередньо перед змістом випускної кваліфікаційної роботи, номер на ній 

не проставляється. Приклад оформлення анотації українською мовою наведено 

в Додатку Г. 

Зміст випускної кваліфікаційної роботи визначається її темою і 

відображається в плані, що затверджується керівником, розміщується 

безпосередньо після анотації, починаючи з нової сторінки. Зміст включає 

найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та 

пунктів (якщо вони мають заголовок) у послідовності їх висвітлення та подання 

у випускній кваліфікаційній роботі. Зміст рекомендовано подавати у таблиці, 
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кордони якої мають бути приховані. Зміст НЕ повинен перевищувати                

1 сторінку. Приклад оформлення змісту випускної кваліфікаційної роботи 

наведено в Додатку Д. 

У вступі випускної кваліфікаційної роботи зазначаються: проблема, що 

потребує вирішення, ступінь її дослідження; обґрунтовується актуальність 

обраної теми, мотиви її вибору; формулюється мета і визначаються завдання 

випускної кваліфікаційної роботи; вказуються об'єкт і предмет дослідження, їх 

методологічна основа, елементи наукової новизни, практична цінність, методи 

наукових досліджень, апробація результатів, джерела і матеріали, на базі яких 

підготовлена випускна кваліфікаційна робота. Обсяг вступу, як правило, не 

повинен перевищувати 3-4 сторінок. 

Актуальність теми. Критичний аналіз та порівняння з відомими 

розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та 

доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва. 

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома 

реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового завдання. 

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету випускної 

кваліфікаційної роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення 

поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», 

«Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на 

саму мету. Формулювання мети здійснюється з урахуванням обраної теми 

дослідження, а завдань – з урахуванням назв структурних підрозділів випускної 

кваліфікаційної роботи. Мета – це кінцевий науковий результат, якого прагне 

досягти автор роботи у процесі власного дослідження. Завдання – це конкретні 

шляхи, засоби досягнення поставленої мети. 

Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію і обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. 

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його 

частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна 

увага здобувача вищої освіти, оскільки предмет дослідження визначає тему 

випускної кваліфікаційної роботи, яка зазначається на титульному аркуші як її 

назва. 

Методи дослідження. Методи дослідження – це інструменти добування 

фактичного матеріалу та його аналізу. Загальні методи використовують в 

теоретичних та емпіричних дослідженнях та включають до свого складу аналіз, 

синтез, індукцію, дедукцію, аналогію, абстрагування, моделювання, 

конкретизацію, системний аналіз. До спеціальних наукових методів відносять 
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теоретичні та методичні прийоми наукових досліджень. Теоретичними 

прийомами є використання теоретичного доробку певної науки та створення 

нових теорій. Методами теоретичних прийомів наук є метод формалізації, 

аксіоматичний та гіпотетичний методи, створення теорій. До методичних 

прийомів досліджень відносять спостереження, експеримент, впровадження 

результатів дослідження у практичну діяльність, розрахунково-аналітичні 

методи та методи економіко-математичного моделювання, оптимізації та 

специфічні методи фінансового аналізу. Зокрема, такими методами можуть 

бути методи абстракції, переходу від абстрактного до конкретного, історичний, 

ретроспективний, логічний, системний, структурний, порівняльний та 

факторний, математично-статистичний методи, метод порівнянь, економіко-

математичного моделювання, метод оптимізації, методи ідеалізації та 

формалізації, індукції і дедукції та інші (балансовий, вибіркового і суцільного 

спостереження). Перераховувати методи дослідження треба не відірвано від 

змісту випускної кваліфікаційної роботи, а коротко та змістовно визначаючи, 

що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися 

в логічності та прийнятності використання саме цих методів. 

Наукова новизна. Елементами наукової новизни може бути нове поняття, 

застосоване здобувачем вищої освіти у роботі, новий самостійно виконаний 

експеримент тощо. Для визнання наукової новизни необхідно ретельно її 

обґрунтувати, довести її правомірність. Зазвичай наукова новизна випускної 

кваліфікаційної роботи доводиться ретельним аналізом літературних джерел, 

науково-дослідних робіт, публікацій з теми магістерського дослідження. При 

поданні наукової новизни обов’язково має бути дано її відмінність від існуючих 

робіт. При цьому в поняття «наукова новизна» включаються вирази: «на 

відміну від існуючих методів …»; «нова методика, що дозволяє ефективно …» і 

т.д. 

Практичне значення одержаних результатів. Надаються відомості про 

використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. 

Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати 

інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів 

використання. Відомості про впровадження результатів досліджень необхідно 

подавати із зазначенням найменувань організацій, в яких здійснено 

впровадження, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.  

Наявність листа-клопотання з організації про затвердження відповідної 

теми випускної кваліфікаційної роботи (Додаток Е) та довідки про прийняття 

до впровадження у практичну діяльність організації окремих пропозицій та 

результатів розробок здобувача вищої освіти (Додаток Ж) є обов’язковою. 

Лист-клопотання та довідка про впровадження розміщуються перед списком 
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наукових публікацій і не нумеруються. 

Апробація результатів випускної кваліфікаційної роботи. Зазначається, 

на яких наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, школах (назва, рік та 

місце проведення) оприлюднено результати досліджень, викладені у випускній 

кваліфікаційній роботі. Вказується кількість наукових праць, в яких 

опубліковані основні наукові результати випускної кваліфікаційної роботи. 

Підтверджується апробація відповідними довідками, які підшиваються у 

випускну кваліфікаційну роботу перед анотацією і не нумеруються. 

Структура та обсяг випускної кваліфікаційної роботи. Перераховують 

усі структурні елементи роботи з обов’язковим зазначенням повного обсягу 

випускної кваліфікаційної роботи. Вказують загальну кількість додатків, 

рисунків, таблиць, кількість найменувань у списку використаних джерел.  

Основна частина випускної кваліфікаційної роботи складається з 

розділів (теоретико-методологічний, дослідницько-аналітичний, проектно-

рекомендаційний) і підрозділів, які мають бути взаємопов'язані, а матеріал – 

викладеним послідовно і логічно із критичним аналізом теоретичних положень, 

статистичних даних, інформації різноманітного характеру. У кінці кожного 

розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у ньому 

результатів наукових і прикладних досліджень. 

У першому розділі випускної кваліфікаційної роботи досліджується 

теоретичний аспект проблеми, оскільки глибоке вивчення теорії повинне 

слугувати основою для правильного вирішення практичних питань і одержання 

економічно обґрунтованих висновків та пропозицій. 

Здійснюючи огляд літературних джерел за темою випускної 

кваліфікаційної роботи, здобувач вищої освіти повинен стисло і критично 

проаналізувати існуючі точки зору, виділити малодосліджені і невирішені 

питання. В теоретичній частині потрібно виділити положення, які в 

подальшому будуть конкретно розроблятись і знайдуть відображення в 

аналітичній частині роботи, а також в  рекомендаціях і пропозиціях. 

Результатом роботи над першим розділом має бути всебічно 

охарактеризований об'єкт дослідження і проблеми, що визначають умови його 

функціонування. 

Наступні розділи випускної кваліфікаційної роботи повинні бути більш 

конкретними, детально розкривати сутність вибраної для вивчення проблеми. У 

них досліджується практичне вирішення питань на прикладі конкретного 

підприємства, банку, страхової організації, інших фінансових установ. 

У другому розділі випускної кваліфікаційної роботи аналізується 

сучасний стан досліджуваного об’єкта, наводиться методика розрахунку і 

оцінки окремих його показників. На основі узагальнення результатів аналізу 
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встановлюються наявні відхилення, визначаються їх причини, виявляються 

невикористані резерви. 

Результатом роботи над другим розділом має бути виявлення основних 

недоліків діючої практики регулювання відповідних економічних процесів і 

обґрунтування гіпотези стосовно засобів можливого їх подолання або 

упередження. 

На базі детального дослідження підходів до висвітлення теоретико- 

методологічних основ питання, що вивчається, і його всебічної аналітичної 

оцінки у третьому розділі випускної кваліфікаційної роботи вказуються шляхи 

вирішення окремих проблем, обґрунтовуються пропозиції відносно 

вдосконалення функціонування конкретної сфери фінансових відносин. 

Причому слід аргументовано доказати, що запропоновані заходи повинні 

спричинити позитивний вплив на покращення кінцевих результатів фінансової 

діяльності. 

Результатом роботи над третім розділом має бути розробка механізму 

розв'язання визначеної у випускній кваліфікаційній роботі мети дослідження. 

Висновки повинні бути логічним завершенням, підсумком усіх 

проведених досліджень у процесі виконання випускної кваліфікаційної роботи. 

Висновки повинні бути сформульовані чітко і зрозуміло навіть без читання 

основного тексту, відображати зміст усієї роботи, її сутність, теоретичне і 

практичне значення. У висновках потрібно стисло (можна по пунктах) виділити 

основні результати дослідження, наголосити на якісних та кількісних 

показниках здобутих результатів, обґрунтувати їх достовірність викласти 

рекомендації щодо їх використання. 

Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної 

частини роботи відповідно до поставлених завдань. Для формулювання 

висновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних 

положень дослідження на наукових заходах. Обсяг висновків не повинен 

перевищувати 4-5 сторінок. 

Список використаних джерел має включати джерела, на які у тексті є 

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

положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, 

вітчизняної та зарубіжної наукової, спеціальної літератури, фахових видань, 

інформаційних ресурсів Інтернету. Список використаних джерел формується в 

алфавітному порядку. Бібліографічний опис списку використаних джерел 

повинен оформлятися студентом з урахуванням Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання». 

До додатків доцільно включати матеріали, які мають допоміжне 
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значення для виконання випускної кваліфікаційної роботи: копії офіційних 

документів, окремі положення інструктивних матеріалів, проміжні формули і 

розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, опис алгоритмів і програм, 

розроблених в процесі виконання випускної кваліфікаційної роботи, ілюстрації 

допоміжного характеру, витяги із законодавчо-нормативних документів, звіти, 

інструкції/положення/правила, результати соціологічних та маркетингових 

досліджень, громіздкі таблиці, рисунки тощо. 

Рекомендований обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 90-100 

сторінок. До цього обсягу не включають список використаних джерел та 

додатки. Допускається відхилення в межах ±10%. 

За рішенням випускової кафедри здобувачі вищої освіти пишуть 

реферат випускної кваліфікаційної роботи, який містить загальну 

характеристику випускної кваліфікаційної роботи (інформацію щодо 

структури, мети, завдання, об’єкта, предмета дослідження, практичної цінності, 

апробації результатів дослідження, кількості додатків, ілюстрацій, таблиць, 

використаних джерел; обсягу випускної кваліфікаційної роботи) та стислий 

виклад основного змісту (за розділами), висновки. Структуру реферату 

наведено в Додатку И. 

Реферат випускної кваліфікаційної роботи здається секретарю 

екзаменаційної комісії і НЕ підшивається разом з випускною кваліфікаційною 

роботою. 

 

 

3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Вимоги до оформлення основного тексту. Текст випускної 

кваліфікаційної роботи набирають на комп'ютері через 1,5 міжрядкові 

інтервали (29-30 рядків на сторінці), друкують за допомогою принтера на 

одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового 

редактора – Word Times New Roman, розмір 14 мм. Поля: ліве - 25 мм; праве - 

15 мм; верхнє - 20 мм; нижнє - 20 мм. Абзацний відступ повинен бути 

однаковий упродовж усієї роботи і дорівнювати 1,25 см.  

Випускна кваліфікаційна робота повинна бути стилістично, граматично, а 

також технічно правильно й акуратно оформлена. Необхідно дотримуватись 

рівномірної щільності і контрастності друку впродовж усієї роботи, шрифт 

друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності.  

Випускна кваліфікаційна робота починається з титульного аркуша. За 

титульним аркушем розміщують послідовно: заяву; завдання із календарним 
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планом-графіком на виконання випускної кваліфікаційної роботи (друкується з 

обох сторін листа); відгук керівника; рецензію з організації (місця 

переддипломної практики); зовнішню рецензію доктора або кандидата 

економічних наук (міжкафедральну); лист-клопотання з організації про 

затвердження теми роботи; довідку з організації про впровадження результатів 

дослідження; довідки про наукові публікації здобувача вищої освіти; анотацію; 

зміст з визначенням сторінок тексту випускної кваліфікаційної роботи; вступ; 

основну частину (перший, другий, третій розділи); висновки; список 

використаних джерел; додатки. 

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки 

структурних частин випускної кваліфікаційної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

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

«ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту по центру 

сторінки (без крапки).  

Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом навпроти 

кожної складової випускної кваліфікаційної роботи проставляються номери 

сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу. 

Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи, 

позначення, то їх перелік надається перед вступом і вноситься до змісту як 

«Перелік умовних позначень». Перелік умовних позначень надається у вигляді 

окремого списку. Перелік слід друкувати у дві колонки, у лівій за абеткою 

наводять скорочення, у правій - детальне розшифрування. 

Нумерація сторінок. Нумерація сторінок випускної кваліфікаційної 

роботи має бути наскрізною (включаючи ілюстрації і таблиці, розміщені на 

окремих аркушах) та проставлятися у правому верхньому куті аркуша без 

крапки і знака № арабськими цифрами. 

Перша сторінка – це титульний аркуш, друга – завдання, третя – зміст. На 

титульному аркуші, аркушах завдання та змісту номер сторінки не ставиться. 

Нумерація сторінок проставляється, починаючи з другої сторінки «ВСТУПУ» 

(5 сторінка). 

НУМЕРАЦІЇ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ: заява, відгук керівника, рецензія з 

організації (місця переддипломної практики), зовнішня рецензія доктора або 

кандидата економічних наук (міжкафедральна), лист-клопотання з організації 

про затвердження теми роботи, довідка з організації про впровадження 

результатів дослідження, довідки про наукові публікації здобувача, анотація. 

Текст основної частини випускної кваліфікаційної роботи поділяють на 

розділи та підрозділи, які повинні мати заголовки, що чітко й коротко 

відображають їхній зміст. Заголовки підрозділів і пунктів слід друкувати з 

абзацним відступом з великої літери без крапки в кінці та без підкреслень. 
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Розділи, підрозділи, пункти й підпункти слід нумерувати арабськими цифрами.  

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з 

нового рядка друкують заголовок розділу ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ. 

Зразок: 

7 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  

ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1. Фінансова політика підприємства: сутність та значення 

 

У сучасних умовах …  

 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: 

«2.3.» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають 

заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не 

ставлять. Переносити слова в заголовку розділів забороняється. Відстань між 

заголовком і подальшим текстом повинна становити один рядок, а попереднім - 

щонайменше два рядки. Вступ, кожний розділ, висновки і список використаних 

джерел починаються з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після 

закінчення попереднього. Після назви підрозділу, пункту, підпункту в нижній 

частині сторінки слід подавати щонайменше два рядки тексту.  

Оформлення посилань на інформаційні джерела. При написанні 

випускної кваліфікаційної роботи здобувач вищої освіти повинен давати 

посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в роботі або на ідеях і 

висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких 

присвячена випускна кваліфікаційна робота. Такі посилання дають змогу 

відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування 

документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати 

його зміст, мову тексту, обсяг. Науковий етикет вимагає точно відтворювати 

цитований текст, оскільки найменше скорочення може спотворити зміст, 

викладений автором. Посилатися слід на останні видання публікацій.  

В посиланні необхідно точно вказати номери сторінок з джерела, на яке 

дано посилання у випускній кваліфікаційній роботі. 

Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних 

дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаних 
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джерел та відповідна сторінка. 

Наприклад: 

«… фінансової безпеки» [4, с. 35]. 

Оформлення допоміжних матеріалів. Допоміжними матеріалами у 

випускній кваліфікаційній роботі є: таблиці, графічний матеріал (рисунки, 

ілюстрації, схеми, діаграми, графіки, креслення тощо), формули, додатки. 

Не допускається вставка до тексту сканованих елементів – таблиць, 

рисунків, формул тощо. Запозичена з літературних чи статистичних джерел 

інформація (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує 

обов’язкових посилань (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела у 

списку використаних джерел та номери сторінок, з яких узято інформацію. 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Кожна 

таблиця в тексті випускної кваліфікаційної роботи повинна мати назву, яка має 

точно і стисло відображати її зміст. Назву таблиці друкують жирним шрифтом 

малими літерами (крім першої великої) і розміщують по центру над таблицею. 

Слово «Таблиця» та її номер пишуться над правим верхнім кутком таблиці, а 

під ними – назва. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (за винятком 

таблиць, поданих у додатках). Номер таблиці повинен складатися з номера 

розділу та порядкового номера таблиці в цьому розділі, між якими ставиться 

крапка. 

Наприклад: 

Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). 

Зразок: 

Підходи до визначення ступеня інтенсивності викристання каналів 

збуту наведені в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Підходи до визначення інтенсивності використання каналів збуту 

Вид розподілу Характеристика 

Селективний розподіл, 

або цілеспрямований 

збут 

кількість заохочуваних посередників більше одного, але 

менше загальної кількості готових зайнятися продажем 

товару 

Інтенсивний розподіл передбачений для товарів повсякденного попиту і потребує 

великої кількості оптових і роздрібних торговців 

Розподіл на правах 

винятковості 

(ексклюзивний) 

обмеженій кількості оптових і роздрібних торговців надається 

виняткове право реалізації товару фірми в межах збутових 

територій 

Джерело: [20, с. 18] 

 

Фінансова складова… 
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При переносі таблиці в правому кутку наступної сторінки слід написати 

«Продовження таблиці» та її номер.  

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими 

цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. 

Наприклад: 

Таблиця А.2 (друга таблиця додатку А). 

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати 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. 

Таблицю (залежно від її розміру) розміщують під текстом з першим 

посиланням на неї або на наступній сторінці, а за необхідності - у додатках до 

роботи.  

У випускній кваліфікаційній роботі для кращого розуміння тексту 

розміщують графічний матеріал (рисунки, ілюстрації, схеми, діаграми, графіки, 

креслення тощо). Графічний матеріал подається безпосередньо після тексту, в 

якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці. Графічний 

матеріал, розміщений на окремих сторінках роботи, включають до загальної 

нумерації сторінок. Графічний матеріал, розміри якого більше формату А4, 

рекомендується розміщувати у додатках до роботи. 

Графічний матеріал слід нумерувати арабськими цифрами послідовно в 

межах розділу, за винятком рисунків, ілюстрацій, схем, діаграм, графіків, 

креслень тощо, наведених у додатках. Будь-який графічний матеріал у 

випускній кваліфікаційній роботі позначають словом «Рис.» і нумерують 

послідовно в межах розділу, за винятком графічного матеріалу, поданого у 

додатках. Номер рисунка складається з номера розділу та порядкового номера 

рисунка через крапку.  

Наприклад: 

Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). 

Графічний матеріал повинен мати тематичну назву, яку розміщують під 

ним. За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. 

Слово «Рис.» і назву подають після пояснювальних даних. 

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією 

арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. 

Наприклад: 

Рис. В.1. (перший рисунок додатку В). 

На всі таблиці і графічні матеріали в тексті випускної кваліфікаційної 

роботи мають бути посилання. При цьому по тексту слова «таблиця» або 
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«рисунок» пишуть скорочено, наприклад «... у табл. 2.1», або «(рис. 1.2)». У 

повторних посиланнях на таблиці та рисунки скорочено пишуть слово 

«дивись», наприклад «див. табл. 3.2», або «див. рис. 2.2». 

Зразок: 

Концепція управління процесами фінансового моніторингу на рівні 

банку схематично відображена на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Концепція управління процесами фінансового 

моніторингу на рівні банку 

Джерело:  [32, с. 116]. 

 

Управління процесами фінансового моніторингу на рівні банку 

передбачає... 

 

Формули, за винятком формул, які є у додатках, нумеруються у межах 

розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 

формули, відокремлених крапкою. 

Наприклад: 

(3.1), (3.3). 

Посилання у тексті на порядкові номери формули дають у дужках. 

Методи Інструменти Забезпечуючі 

підсистеми 

Система фінансового моніторингу на рівні банку 

Моніторинг 

фінансового 

стану банку 

Моніторинг 

фінансового 

стану клієнта 

Державний 

фінансовий 

моніторинг 
(первинний 
суб’єкт) 

Результати 

Підвищення 

результативності 

фінансово- 

економічної 

діяльності банку 

Удосконалення 

взаємовідносин з 

органами 

державного 

регулювання і 

контролю 

Підвищення 

ефективності системи 

внутрішнього 

фінансового контролю 

в банку 
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Наприклад: 

…у формулі (3.1). 

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах 

кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка. 

Наприклад: 

…у формулі (В.1). 

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, 

якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під 

формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій 

послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення 

має починатися словом «де» без двокрапки. Кожна формула відокремлюється 

від тексту одним вільним рядком. 

Зразок: 

Економічну ефективність виробництва визначаємо як співвідношення 

«результати – витрати» за формулою (3.4): 
 

,
В

Р
ЕВ                                                            (3.4) 

 

де Р – результати (сукупний продукт); 

    В – витрати виробництва. 

 

Наступний показник… 

 

Додатки оформлюються окремою частиною як продовження випускної 

кваліфікаційної  роботи на наступних її сторінках і розміщуються у порядку 

появи посилань на них у тексті, починаючи з титульного аркуша з 

надрукованим посередині великими літерами жирним шрифтом словом 

«ДОДАТКИ». Кожний додаток друкується з нової сторінки. 

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з 

А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.  

З  правого  боку  рядка  жирним шрифтом малими  літерами  з  першої  

великої друкується слово «Додаток» (але без знака №) і велика літера, що 

позначає додаток.  

Наприклад:  

«Додаток Б».  

Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно 

тексту з великої літери окремим рядком. 

Текст кожного додатка, може бути поділений на розділи й підрозділи, які 

нумерують у межах кожного додатка. Якщо зміст додатка не вміщується на 
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одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому куті зазначається 

«Продовження додатку...». Нумерація однієї форми звітності за досліджуваний 

період оформлюється наступним чином, наприклад, Баланс за 2016 рік буде 

Додаток А.1, Баланс за 2017 рік - Додаток А.2. 

Виконану випускну кваліфікаційну роботу слід ретельно перевірити, 

звернувши увагу на такі моменти її написання та оформлення: 

 чи весь текст є рівномірним та вирівняним (по ширині чи по центру 

рядків) та ін.; 

 чи на всі наведені у роботі рисунки, таблиці та формули є посилання в 

тексті; 

 чи усі рисунки, таблиці та формули правильно пронумеровані у межах 

кожного розділу; 

 чи вірно зроблені посилання на літературні джерела згідно 

оформленого списку; 

 чи на усі додатки є посилання у тексті; 

 чи знайшли відображення у висновках всі сформульовані у вступі 

завдання. 

Оформлена у відповідності до сформульованих вимог та повністю 

укомплектована випускна кваліфікаційна робота повинна бути переплетена і 

зареєстрована в інформаційно-обчислювальному центрі ЦНТУ. 

 

 

4. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 

 

4.1. Допуск до захисту та рецензування випускної кваліфікаційної 

роботи 

 

Державна атестація на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

передбачає захист випускної кваліфікаційної роботи, яка є підсумком навчання 

за спеціальністю.  

До захисту випускної кваліфікаційної роботи допускаються здобувачі 

вищої освіти, які успішно та повною мірою виконали навчальний план. 

Не пізніше ніж за 10 днів до захисту, здобувач вищої освіти надає 

випускну кваліфікаційну роботу секретарю ЕК для проведення нормо-

контролю.  

В цей же час випускна кваліфікаційна робота перевіряється на 

академічну доброчесність (згідно положення). Для цього відповідно до 

календарного плану здобувач вищої освіти має подати секретарю електронний 

варіант випускної кваліфікаційної роботи в одному з форматів *.doc, *.docx, 
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*.rtf, які мають бути ідентичними, з друкованою версією. Відповідальна особа 

кафедри вносить подану випускну кваліфікаційну роботу у кафедральний 

репозитарій, здійснює перевірку на відсутність плагіату та повідомляє 

завідувачу випускової  кафедри результати перевірки.  

Роботи, у яких виявлені текст і матеріали, взяті з кваліфікаційних робіт і 

літературних джерел інших авторів, тобто такі, у яких чуже авторство 

видається за своє, не сумісні з моральними й творчими принципами наукової 

етики, а згідно авторського права є плагіатом. 

Випускна кваліфікаційна робота, яка не відповідає вимогам, повертається 

автору на доопрацювання. При неможливості доопрацювання роботи в межах 

установленого строку, кафедра приймає колегіальне рішення про недопуск 

роботи до захисту в поточному навчальному році.  

В разі успішного проходження нормо-контролю і перевірки на 

академічну доброчесність, випускна кваліфікаційна робота подається 

здобувачем вищої освіти керівникові. 

Керівник надає відгук про випускну кваліфікаційну роботу, в якому 

визначаються: актуальність дослідження; ефективність використаної 

методології; рівень застосування здобутих у процесі навчання теоретичних 

знань та підготовки до виконання наукових досліджень; вміння самостійно 

вирішувати наукові та практичні задачі; вміння логічно, послідовно, 

аргументовано викладати матеріал і робити висновки; перспективність 

запропонованих рекомендацій та висновків; недоліки роботи (за наявності). 

Відгук завершується визначенням ступеню відповідності роботи вимогам 

до випускних кваліфікаційних робіт, містить диференційовану оцінку, з якою 

робота допускається (або не допускається) до захисту.  

Відгук власноруч підписується керівником і не потребує спеціального 

підтвердження (у вигляді печатки, підписів посадових осіб тощо). 

Основні елементи відгуку керівника випускної кваліфікаційної роботи 

наведено в Додатку К. 

Кожна випускна кваліфікаційна робота обов'язково повинна мати 

рецензії зовнішніх рецензентів. Від ретельності експертизи, аргументованості й 

повноти висновків рецензентів великою мірою залежить оцінка випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Рецензент зобов’язаний провести кваліфікований аналіз сутності та 

основних положень випускної кваліфікаційної роботи, а також оцінити: 

 актуальність обраної теми  дослідження; 

 чіткість сформульованої мети дослідження; 

 вміння користуватись методами наукового дослідження 

 репрезентативність, достатність і достовірність даних для розрахунків і 
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аналізу; 

 якість проведеного аналізу об’єкта дослідження; 

 ступінь обґрунтованості висновків і рекомендацій; 

 достовірність отриманих результатів, їх новизну; 

 практичну  цінність, можливість використання окремих положень 

роботи в практиці фінансової діяльності. 

Якщо рецензент встановив брак обґрунтованості висновків та пропозицій 

у роботі, виявив помилки або порушення щодо оформлення (запозичення 

чужих праць без посилань, невідповідність змісту вимогам), у рецензії мають 

бути вказані конкретні причини, через які здобувачеві вищої освіти треба 

доопрацювати роботу. 

У позитивному висновку щодо випускної кваліфікаційної роботи 

рецензент повинен вказати, що вона є завершеною працею, в якій отримані такі 

результати, які в сукупності вирішують конкретні завдання розвитку фінансової 

системи, або в якій отримані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що 

в сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напрямку певної галузі 

науки. 

Рецензії повинні бути особисто підписані рецензентом і засвідчені 

печаткою організації чи установи, де він працює. 

Перша рецензія (зовнішня) надається провідним фахівцем, фахівцем-

практиком, керівником підприємства, установи, організації, що здійснюють 

діяльність у відповідній сфері (згідно з темою випускної кваліфікаційної 

роботи) (Додаток Л). 

Друга рецензія (міжкафедральна) надається доктором або кандидатом 

наук іншої кафедри економічного профілю (крім випускової) (Додаток М). 

Під час рецензування випускної кваліфікаційної роботи рекомендується 

визначати: 

 новизну постановки і розроблення задачі; 

 використання наукових методів дослідження; 

 обґрунтованість висновків і пропозицій; 

 участь здобувача вищої освіти у проведених дослідженнях, 

теоретичній та аналітичній обробці отриманих результатів, формулюванні 

наукового положення/ідеї/методики; 

 вміння здобувача чітко, грамотно й аргументовано викладати 

матеріал, правильно оформлювати його; 

 недоліки щодо змістової частини роботи, оформлення.  

Рецензія надається письмово і повинна містити загальний висновок щодо 

рекомендацій до захисту (рекомендовано або не рекомендовано) на засіданні 
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екзаменаційної комісії та рекомендовану оцінку. Рецензент підписує рецензію 

особисто, а його підпис засвідчується печаткою відповідної установи. 

На випусковій кафедрі може проводитись попередній захист випускної 

кваліфікаційної роботи, при якому здобувач вищої освіти повинен представити 

комісії з числа викладацького складу кафедри роботу в завершеному чистовому 

варіанті (не переплетену), ілюстративний матеріал (презентацію) та відгук 

керівника. Комісія перевіряє, чи вирішені поставлені в роботі завдання 

наукового дослідження та досягнута його мета, чи робота є структурно 

витриманою, має достатній аналітичний рівень, виконана з дотриманням 

правил оформлення. Здобувачі вищої освіти, випускні кваліфікаційні роботи 

яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, допускаються до захисту 

на засіданні екзаменаційної комісії (ЕК). 

На основі відгуку керівника, зовнішніх рецензій, результатів нормо-

контролю, перевірки на академічну доброчесність та попереднього захисту 

завідувач кафедри приймає рішення щодо допуску роботи до захисту на 

засіданні ЕК.  

Екзаменаційній комісії обов’язково подаються матеріали, що 

характеризують наукову (творчу) і практичну цінність виконаної роботи – 

статті у наукових збірниках, методичні розробки по відповідній тематиці 

наукового дослідження, творчі розробки тощо. 

Для допуску до захисту випускної кваліфікаційної роботи здобувач вищої 

освіти повинен мати не менше однієї наукової публікації за темою роботи. 

Подана до захисту випускна кваліфікаційна робота повинна мати на 

титульній сторінці підписи здобувача вищої освіти, керівника, завідувача 

випускової кафедри. 

До захисту не допускаються здобувачі вищої освіти, які не виконали 

навчальний план і на момент подання випускної кваліфікаційної роботи на 

захист мають академічну заборгованість або подали випускну кваліфікаційну 

роботу, яка за змістом та оформленням не відповідає кваліфікаційним 

вимогам. 

 

4.2. Організація захисту випускної кваліфікаційної роботи на 

засіданні екзаменаційної комісії 

 

Згідно зі встановленим порядком захист випускної кваліфікаційної 

роботи відбувається прилюдно на засіданні екзаменаційної комісії, склад якої 

затверджується у встановленому порядку. Захист відбувається за участю не 

менше половини складу екзаменаційної комісії при обов'язковій присутності 

Голови ЕК та керівника роботи. 
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Під час прилюдного захисту здобувач вищої освіти доповідає і 

демонструє основні положення результатів дослідження, відповідає на 

запитання членів ЕК та інших присутніх на захисті фахівців. 

Процедура захисту складається з: 

а) короткої (до 10 хв.) доповіді автора. 

У доповіді здобувач повинен розкрити такі аспекти роботи:  

 актуальність, мету, об'єкт, предмет і задачі дослідження;  

 наукові положення, що виносяться на захист;  

 наукову значущість і практичну цінність одержаних результатів;  

 зміст запропонованих заходів з обґрунтуванням їхньої ефективності;  

 ступінь впровадження результатів дослідження. 

Доповідь, як правило, починається словами: «Шановний голово, шановні 

члени екзаменаційної комісії! Вашій увазі пропонується випускна 

кваліфікаційна робота на тему …».  

Доповідь обов’язково супроводжується ілюстративними матеріалами 

(креслення, таблиці, графіки, діаграми, рисунки, блок-схеми алгоритмів, 

формули), які повинні повністю відображати положення, що виносяться на 

захист та розкривати тему і результати дослідження.   

Ілюстративні матеріали подаються на аркушах паперу стандартного 

формату А4 у кількості 8-10 сторінок, починаються з титульного аркуша 

(Додаток Н), підшиваються у прозору папку і роздаються кожному члену ЕК. 

Основні положення випускної кваліфікаційної роботи можуть бути 

представлені наглядно на слайдах комп’ютерної презентації за допомогою 

мультимедійного проектора. 

Ілюстративні матеріали або електронний варіант презентації подається 

секретарю ЕК на перевірку не пізніше, ніж за два дні до захисту. 

б) обговорення результатів роботи, під час якого здобувач вищої освіти 

дає відповіді на запитання членів ЕК, відгук керівника та зовнішні рецензії. 

Здобувач зобов’язаний по суті відповісти на запитання, які виникли у 

членів екзаменаційної комісії під час захисту. Відповіді мають бути 

лаконічними, впевненими, чіткими, конкретними. Здобувачеві треба виявляти 

скромність в оцінці власних наукових результатів і тактовність стосовно тих, 

хто задає запитання. Перед тим, як відповідати на запитання, необхідно уважно 

його вислухати і за потреби записати.  

в) оприлюднення відгуку керівника та зовнішніх рецензентів. 

Здобувачам вищої освіти, які повністю виконали індивідуальний план за 

освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справ та страхування» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справ та страхування» галузі знань 07 «Управління та 
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адміністрування», за результатами захисту випускної кваліфікаційної роботи 

виставляється оцінка за системою ECTS, присуджується ступінь вищої освіти 

магістр та присвоюється кваліфікація магістра з фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Секретар ЕК веде протоколи захисту, записує в них оцінки. Протоколи 

підписуються Головою та членами ЕК і зберігаються в архіві ЦНТУ. Після 

захисту випускні кваліфікаційні роботи в той же день здаються здобувачем 

вищої освіти особисто до архіву університету згідно інструкції архіву. 

Матеріали випускних кваліфікаційних робіт, що містять особливо цінні 

рішення та пропозиції, можуть бути рекомендовані ЕК для підготовки 

доповідей на науково-практичних конференціях та впровадження в практичну 

діяльність суб’єктів господарювання. 

ЕК приймає рішення щодо рекомендації магістра до вступу в аспірантуру. 

Здобувачі вищої освіти, які не захистили випускні кваліфікаційні роботи, 

не мають права на отримання диплома магістра. 

 

4.3. Критерії оцінювання випускної кваліфікаційної роботи 

 

Автор випускної кваліфікаційної роботи має продемонструвати вміння: 

логічно та аргументовано викладати матеріал; коректно використовувати 

статистичні, математичні та інші методи; проводити власні дослідження; 

володіння навичками узагальнення; формулювання висновків; працювати з 

інформаційними джерелами; ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи і 

напрями вирішення задачі, що досліджується. 

Критеріями оцінювання випускної кваліфікаційної роботи є: 

 чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і 

теми роботи в цілому; 

 науковість стилю викладання; 

 відсутність орфографічних і синтаксичних помилок; 

 правильне оформлення роботи відповідно до стандартів. 

Результати захисту випускних кваліфікаційних робіт оцінюються з 

використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою 

«А», «В», «С», «D», «Е», «FХ», «F»); національної системи («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно»); комплексної системи оцінювання; власної системи 

ЗВО (результати захисту випускної кваліфікаційної роботи оцінюються за 

допомогою системи оцінювання згідно «Положення  про рубіжний контроль 

успішності і сесійну атестацію студентів Центральноукраїнського національного 

технічного університету»  від 27.11.2017р. № 3). 

Критерії і шкала оцінювання випускної кваліфікаційної роботи наведено в 
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таблиці.  

Таблиця 

Критерії і шкала оцінювання випускної кваліфікаційної роботи 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Визначення Оцінка  

За 

національною 

системою 

За 

системою 

ЦНТУ 

А 
ВІДМІННО- відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок 

5  

(відмінно) 
90-100 

В 
ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього 

рівня з кількома помилками 
4  

(добре) 

82-89 

С 

ДОБРЕ - в загальному правильна 

робота з певною кількістю значних 

помилок 

74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 3  

(задовільно) 

64 - 73 

Е 
ДОСТАТНЬО - виконання 

задовольняє мінімальні критерії 
60 - 63 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно 

попрацювати перед тим, як 

перескласти 2 

(незадовільно) 

35 - 59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов'язковий повторний курс 

1 - 34 

 

На «відмінно» може бути оцінений захист роботи, в якій зроблено 

детальний критичний огляд різних літературних джерел, використано сучасні 

методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено 

комплексні наукові дослідження, розрахунки і на їх основі – аргументовано 

висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового дослідження 

опубліковано у наукових виданнях та/або матеріалах наукових конференцій. 

Доповідь логічно структурована, здобувач продемонстрував добру обізнаність з 

теми дослідження, надав правильні та чітко аргументовані відповіді на 

запитання членів екзаменаційної комісії. 

На «добре» може бути оцінений захист роботи, в якій зроблено власне 

оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано 

підібраний матеріал, звітні дані підприємства/організації, на базі якого 

досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та 

сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими. Доповідь 

логічна, виголошена вільно, відповіді на запитання членів екзаменаційної 

комісії в основному правильні. 
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На «задовільно» може бути оцінений захист роботи, в якій розкрито тему, 

прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні 

інформаційні та статистичні бази даних, проведено дослідження, 

сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування. Доповідь 

прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів екзаменаційної 

правильні або повні. 

Оцінку «незадовільно» заслуговує робота, в якій відсутній критичний 

огляд сучасних літературних джерел, аналіз виконаний поверхнево, переважає 

описовість на шкоду системності і ґрунтовності, запропоновані заходи з аналізу 

не результативні, економічне обґрунтування неповне. Доповідь містить грубі 

помилки, здобувач не може відповісти на запитання членів екзаменаційної 

комісії. 

За результатами публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи на 

закритому засіданні ЕК більшістю голосів приймає рішення щодо комплексної 

оцінки захисту і роботи (враховуючи відгук керівника, зовнішніх рецензентів, 

змістовність доповіді, відповіді на запитання, наявність наукових публікацій, 

довідки про впровадження результатів). 

Позитивна оцінка випускної кваліфікаційної роботи свідчить про 

відповідність її автора критеріям професійної підготовки. Це служить 

підставою для присвоєння здобувачеві вищої освіти кваліфікації магістра, що 

урочисто оголошується по закінченню засідання ЕК.  

Авторів особливо змістовних, теоретично і практично цінних випускних 

кваліфікаційних робіт ЕК має право рекомендувати для продовження навчання 

в аспірантурі університету. 

Здобувач вищої освіти, який не захистив випускну кваліфікаційну роботу 

наказом ректора відраховується з ЦНТУ як такий, що не пройшов державної 

атестації. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на засідання екзаменаційної 

комісії, то в протоколі комісії зазначається, що він є неатестований у зв’язку з 

неявкою на засідання комісії. У випадку неявки здобувача вищої освіти на 

засідання екзаменаційної комісії з поважних причин, підтверджених 

відповідними документами, і перенесенням, за рішенням голови екзаменаційної 

комісії, захисту випускної кваліфікаційної роботи на більш пізній термін, 

графік роботи екзаменаційної комісії може бути подовжений до кінця 

календарного року.  
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Додаток А 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

                            ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ 

або 

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

             Кафедра фінансів, банківської справи та страхування   
 

 

«Допущено до захисту» 

Завідувач кафедри фінансів,  

банківської справи та страхування 

д.е.н., доцент 

 _________ Володимир СИБІРЦЕВ 

«____» _______________ 20 __ р. 

 

 

 

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

на тему:  

«_____________________________________________________________» 

 

Виконав(ла): здобувач вищої освіти  2 курсу, групи 

________ ОПП «Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

ПІБ здобувача                                підпис 
 

Керівник: доктор (кандидат) економічних наук, 

професор (доцент) кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування 

ПІБ керівника                                  підпис 
 

Рецензент: посада  

ПІБ рецензента                               підпис 

 

Рецензент: науковий ступінь, посада, вчене звання  

ПІБ рецензента                               підпис 

 

 

м. Кропивницький – 20__ рік 
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Додаток Б 

 

 

Завідувачу кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування 

Сибірцеву В.В. 

здобувача вищої освіти факультету обліку та 

фінансів або центру заочної та дистанційної 

освіти  групи _________  

(ОПП «Фінанси, банківська справа та 

страхування спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування») 

ПІБ здобувача 

                                                                       

 

 

 

ЗАЯВА  

Прошу дозволити мені виконати випускну кваліфікаційну роботу за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти на тему:  

«__________________________________________________________________». 

 

«___» ________ 20__ р.                                                         ______________ 
                                                                                                                                                                                      (підпис) 

 

 

 

Погоджено: 

 

Керівник випускної кваліфікаційної роботи:   

____________ науковий ступінь, вчене звання, ПІБ керівника  
            (підпис)                    

 

«___» ________ 20__ р.     

                                                      

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування: 

____________   док. екон. наук, доцент Сибірцев Володимир Васильович 
             (підпис)      

 

«___» ________ 20__ р.     
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Додаток В 

Центральноукраїнський  національний технічний університет 

Факультет обліку та фінансів або Центр заочної та дистанційної освіти 

Кафедра  фінансів, банківської справи та страхування     

Ступінь вищої освіти магістр         

Галузь знань   07 «Управління та адміністрування»      

Освітньо-професійна програма  «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Спеціальність  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»    

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

завідувач кафедри 

Володимир СИБІРЦЕВ 

_______________________ 

«___»__________ 20__ року 

 

ЗАВДАННЯ  

НА ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ  

ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ  

____________________________________________________________________ 
                                                                                    (прізвище та ініціали) 

1. Тема роботи _______________________________________________________ 
(назва) 

____________________________________________________________________ 

 

2. Керівник роботи __________________________________________________ 
                                                     (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання) 

 

3. Строк подання роботи до захисту __________________________      

    

4. Вихідні дані до роботи Законодавчо-нормативні матеріали, статистична 

інформація, публічна фінансова звітність підприємства (установи, 

організації), наукова література, навчальні, монографічні та періодичні 

видання за темою дослідження.  

 

5. Зміст роботи (назва розділів)  

1.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Перелік графічного матеріалу (таблиці, рисунки)  

____________________________________________________________________
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів виконання  

випускної кваліфікаційної роботи 

Строк 

виконання 

етапів роботи 

Примітка 

1. Складання плану дослідження   

2. Підбір та вивчення літературних джерел за 

темою випускної кваліфікаційної роботи 

  

3. Підготовка та подання керівнику:  

- першого розділу  

- другого розділу  

- третього розділу 

- вступу та висновків 

  

4. Подання робочого варіанту роботи 

керівнику 

  

5. Доопрацювання роботи з урахуванням 

зауважень керівника 

  

6. Нормо-контроль секретаря ЕК, перевірка 

на академічну доброчесність 

  

7. Відгук керівника   

8. Рецензування роботи. Підготовка 

документів, що подаються до ЕК (листи, 

довідки, інформаційний листок, висновок-

виписка, опубліковані статті). 

  

9. Подання роботи завідувачу кафедри на 

допуск до захисту 

  

10. Доопрацювання роботи з урахуванням 

зауважень завідувача кафедри.  

  

11. Подання роботи та супровідних документів 

до ЕК 

  

12. Захист роботи   

 

Дата видачі завдання: 

«___» _____________20__ р.          ____________      ________________________                                                                
                                                                                     (підпис керівника)                         (прізвище та ініціали) 
 

Завдання прийнято до виконання:  

«___» _____________20__ р.          ____________      ________________________                                                                
                                                                                     (підпис здобувача)                         (прізвище та ініціали) 
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Додаток Г 

 

Приклад оформлення анотації українською мовою 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Шевченко В.М. Фінансова стійкість підприємства: аналіз та напрями 

зміцнення. Рукопис. 

 

Випускна кваліфікаційна робота за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – 

Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, 

2020. 

 

У роботі досліджено теоретичні та методичні основи управління 

фінансовою стійкістю підприємства. Поглиблено сутність фінансової стійкості 

підприємства, означено її специфічні риси та охарактеризовано види.  

Досліджено методи управління фінансовою стійкістю підприємства. 

 

Запропоновано етапи оцінки фінансової стійкості підприємства. 

Проаналізовано абсолютні та відносні показники фінансової стійкості НВП 

ПАТ «Радій», визначено тип фінансової стійкості підприємства. Для 

встановлення рівня  захищеності  основної  діяльності,  який  є в  підприємствах 

на даний момент, і яким можна скористатися на випадок форс-мажорних 

обставин, розраховано запас фінансової стійкості. 

 

Розроблено рекомендації щодо зміцнення фінансової стійкості 

підприємства, які містять комплекс заходів із оптимізації співвідношення 

власного та позикового капіталу й створення забезпеченості запасів джерелами 

їх формування. Обґрунтовано пропозиції стосовно розробки та реалізації 

фінансової політики, що сприяє безперебійній діяльності підприємства в 

умовах динамічного впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища 

та забезпечує можливість підприємства відповідати за своїми зобов’язаннями, 

його здатність підтримувати стабільне функціонування. 

 

Ключові слова: фінансова стійкість, власний капітал, позикові кошти, 

нестійкий фінансовий стан, активи, зобов’язання, платоспроможність. 
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Продовження додатку Г 

 

Приклад оформлення анотації англійською мовою 

 

ANNOTATION 

 

Shevchenko V.M. Financial stability of the enterprise: Analysis and 

directions of strengthening. Manuscript. 

 

Final qualification work on degree of the second (master's) level of higher 

education in the specialty 072 «Finance, banking and insurance». – Central Ukrainian 

National Technical University, Kropyvnytskyy, 2020. 

 

In work, theoretical and methodical bases of management of the financial 

stability of the enterprise are investigated. Essence of financial stability of the 

enterprise is extended, its peculiar features are determined and types are 

characterized. Methods of management of the financial stability of the enterprise are 

investigated. 

 

Evaluation stages of the financial stability of the enterprise are offered. 

Absolute and relative measures of financial stability of RPC «Radiy» are analyzed, 

the type of financial stability of the enterprise is defined. For the establishment of the 

level of security of primary activity which is in the enterprises for the present 

moment and which can be used in a case of force majeure circumstances a stock of 

financial stability is calculated. 

 

Recommendations have been developed to strengthen the financial stability of 

the enterprise, containing a set of measures to optimize the correlation of equity and 

debt capital and to create the availability of stocks as sources of their forming. 

Proposals for the development and implementation of financial policies which 

promote the systematic operation of the enterprise under the dynamic influence of 

factors of the internal and external environment and ensure the ability of the 

enterprise to meet its obligations and its ability to maintain stable functioning are 

justified. 

 

Keywords: financial stability, equity, debt, unstable financial condition, assets, 

liabilities, solvency. 
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Приклад оформлення змісту випускної кваліфікаційної роботи 

 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП 3 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 7 

1.1. Економічна сутність кредитного ризику 7 

1.2. Чинники виникнення кредитного ризику в діяльності 

комерційного банку 17 

1.3. Методичні основи управління кредитним ризиком комерційного 

банку 28 

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (НА ПРИКЛАДІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК») 46 

2.1. Організаційно-економічна характеристика банку 46 

2.2. Аналіз ризиків кредитних операцій банку 56 

2.3. Оцінка сучасного механізму управління кредитним ризиком банку 72 

 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 87 

3.1. Перспективи використання сек’юритизації як методу управління 

кредитним ризиком комерційного банку 87 

3.2. Активізація страхування як фінансового інструменту мінімізації 

кредитних ризиків  102 

3.3. Удосконалення інформаційного забезпечення управління 

кредитним ризиком банку 114 

 

ВИСНОВКИ 125 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 130 

ДОДАТКИ 138 

 

 

 



37 

 

Додаток Е 
 

 

 

 

 

 

НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ 

 

 

 

 

 

Центральноукраїнський 

національний технічний 

університет 

Першому проректору  

Кропівному В.М. 

 

 

 

 

Лист-клопотання 

 

Адміністрація Кіровоградського центрального районного відділення АТ 

«Тамбанк» просить кафедру фінансів, банківської справи та страхування 

Центральноукраїнського національного технічного університету надати 

можливість здобувачеві вищої освіти Петренко Олені Ігорівні виконувати 

випускну кваліфікаційну роботу за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

на тему: «Діяльність комерційних банків на ринку страхування» у зв’язку з тим, 

що для банку цей напрямок дослідження є актуальним та має практичне 

значення. 

 

 

Керівник  

Кіровоградського ЦРВ 

АТ «Тамбанк»                            ______________    _____________________________ 

                                                                                            (підпис)                                (прізвище та ініціали) 

 

М.П. 
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Додаток Ж 

 

 

 

 

 

 

 

НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ 

 

 

 

 

 

Довідка 

про впровадження результатів дослідження  

випускної кваліфікаційної роботи  

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

Петренко Олени Ігорівни 

на тему «Діяльність комерційних банків на ринку страхування» 

 

Довідка видана Петренко Олені Ігорівні в тому, що висновки та 

пропозиції випускної кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти прийняті для впровадження в діяльність АТ «Тамбанк». 

Практичне значення для банку мають наступні результати здійсненого у 

випускній кваліфікаційній роботі дослідження: 

1. Шляхи забезпечення ефективності діяльності комерційного банку на 

ринку страхування. 

2. Впровадження нових інтеграційних форм співробітництва в практику 

діяльності банку. 

 Застосування зазначених рекомендацій дасть можливість підвищити 

ефективність діяльності АТ «Тамбанк» на ринку страхування. 

 

 

Керівник  

Кіровоградського ЦРВ 

АТ «Тамбанк»                            ______________    _____________________________ 

                                                                                            (підпис)                                (прізвище та ініціали) 

 

М.П. 
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Додаток И 

РЕФЕРАТ 

Центральноукраїнський  національний технічний університет 

Факультету обліку та фінансів або Центр заочної та дистанційної освіти 

Спецальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Виконавець:__________________________________________________________  
(прізвище ім’я по батькові) 

Науковий керівник: ___________________________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 

  

Тема випускної кваліфікаційної роботи: __________________________________ 
                                                            (назва) 

____________________________________________________________________ 

Мета випускної кваліфікаційної роботи полягає в__________________________ 

____________________________________________________________________ 

Завданнями роботи є______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Предметом дослідження є__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Об'єктом дослідження виступає_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Наукова новизна _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Практичне значення ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Перший розділ роботи присвячений теоретико-методологічним аспектам__ 

____________________________________________________________________  

У другому розділі відображена аналітична оцінка господарської діяльності 

підприємства, досліджено _____________та проведений аналіз ______________ 

____________________________________________________________________ 

Третій розділ висвітлює проблеми та шляхи вдосконалення _____________ 

____________________________________________________________________ 

За результатами дослідження в роботі сформульовані пропозиції щодо____ 

 ____________________________________________________________________ 

Одержані результати можуть бути використані ________________________ 

____________________________________________________________________ 

Апробація роботи (наукові публікації)_______________________________ 

____________________________________________________________________ 

Рік виконання випускної кваліфікаційної роботи ______ 

Випускна кваліфікаційна робота містить ____ сторінок, __ таблиць, __ 

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

Ілюстративний матеріал до виспускної кваліфікаційної роботи викладено на  

______ сторінках. 

Ключові слова: 
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Додаток К 

Відгук 

на випускну кваліфікаційну роботу 

 

 здобувача вищої освіти __________________________________групи________ 
           (прізвище ім’я по батькові) 

спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Центральноукраїнського національного технічного університету 

 

Тема випускної кваліфікаційної роботи  ____________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

Обсяг випускної кваліфікаційної роботи   __________________________________  

Мета випускної кваліфікаційної роботи  ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Актуальність теми   ________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

        Тема випускної кваліфікаційної роботи безпосередньо пов’язана з  

об’єктом діяльності магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування».   

        Вирішені у випускній кваліфікаційній роботі завдання відповідають  (не 

відповідають) вимогам до професійної діяльності фахівця за ступенем вищої 

освіти магістр.  

        Оригінальність економічних рішень полягає в розробці  ___________________  

________________________________________________________________________________ 

        Практичне значення результатів випускної кваліфікаційної роботи полягає 

в ______________________________________________________________________________ 

        Висновки підтверджують можливість використання результатів роботи ____ 

________________________________________________________________________________ 

        Оформлення  випускної кваліфікаційної роботи та  ілюстративного  

матеріалу  до неї виконано згідно з ____________________________________________ 

        Ступінь самостійності виконання випускної кваліфікаційної роботи _______ 

________________________________________________________________________________ 

        У роботі відзначені такі недоліки: ___________________________________                   
________________________________________________________________________________ 

        Відгук про випускну кваліфікаційну роботу в цілому  ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

        Випускна кваліфікаційна робота заслуговує оцінки:  _______________________ 

        Висновки про можливість присвоєння випускнику кваліфікації_____________ 

________________________________________________________________________________  

 

Керівник випускної кваліфікаційної роботи:                  

кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи  

та страхування                                                    ______________       ____________________ 

                   (підпис)                              (прізвище та ініціали) 
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Додаток Л 

 

 

НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на випускну кваліфікаційну роботу 

здобувача вищої освіти _______________________групи________ 
                (прізвище ім’я по батькові) 

спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Центральноукраїнського національного технічного університету 

 

Тема випускної кваліфікаційної роботи_______________________________ 

____________________________________________________________________ 

Висновок  про чіткість сформульованої мети, про  відповідність  випускної 

кваліфікаційної роботи  завданню  та  освітньо-професійній програмі ________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Загальна характеристика випускної кваліфікаційної роботи, вміння  

користуватися методами наукового дослідження, ступінь використання  

нормативно-методичної літератури та передового досвіду управління ________                        

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Позитивні сторони випускної кваліфікаційної роботи ___________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Основні недоліки випускної кваліфікаційної роботи ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Висновок про випускну кваліфікаційну роботу в цілому _________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Висновок про можливість присвоєння випускнику кваліфікації ___________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент:  

   Посада                                ______________    _____________________________                             

                                                                                   (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
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Додаток М 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на випускну кваліфікаційну роботу 

здобувача вищої освіти _______________________групи________ 
                (прізвище ім’я по батькові) 

спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Центральноукраїнського національного технічного університету 

 

Актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи _________________ 

____________________________________________________________________ 

Характеристика  застосування сучасних методів обробки інформації ____ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Характеристика достовірності матеріалів, які використовувалися  ______                        

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Основні позитивні якості та основні недоліки роботи з посиланнями на 

текст випускної кваліфікаційної роботи __________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Практична цінність роботи та реальність реалізації пропозицій _________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Наявність елементів новизни у пропозиціях _________________________ 

____________________________________________________________________ 

Загальні враження від випускної кваліфікаційної роботи (оформлення, 

стиль, грамотність і логічність викладення тощо) __________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Висновок про випускну кваліфікаційну роботу в цілому (із зазначенням 

оцінки) _____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Висновок про можливість присвоєння випускнику кваліфікації _________  

____________________________________________________________________ 

 

Рецензент:  

науковий ступінь, посада, вчене звання  ___________    ________________ 
                                                                                                       (підпис)                     (прізвище та ініціали) 

МП 

Підпис засвідчую:  

начальник (працівник) відділу кадрів     _________          ______________ 
                                                                                                      (підпис)                    (прізвище та ініціали) 
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до випускної кваліфікаційної роботи  

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

на тему:  

«_____________________________________________________________» 

 

 

 

 

 

Виконав(ла): здобувач вищої освіти  2 курсу, групи 
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страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

ПІБ здобувача                                підпис 
 

Керівник: доктор (кандидат) економічних наук, 
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