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Вступ 

 

Написання та захист магістерської роботи є завершальним етапом підготовки 

студентів за обраною спеціальністю (спеціалізацією). За своїм змістом магістерська 

робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дозволяє з’ясувати 

рівень знань студентів та вміння використовувати їх на практиці. Виконання роботи 

повинне продемонструвати знання спеціальної літератури та навики її самостійного 

аналізу і узагальнення. При цьому магістерська робота повинна ґрунтуватися на 

основних положеннях економічної науки, містити елементи новизни та сприяти 

ефективному вирішенню поставленої проблеми. 

Метою написання магістерської роботи є систематизація, закріплення, 

розширення та поглиблення теоретичних і практичних навиків аналізу і 

узагальнення здобутих під час вивчення профільних дисциплін знань, а також 

застосування їх при вирішенні теоретичних чи прикладних проблем сучасної 

економіки. В роботі мають знаходити власне відображення не лише знання, 

почерпнуті при вивченні загальнонаукових та професійно орієнтованих дисциплін, а 

й вміння самостійно опрацьовувати нормативні матеріали і критично осмислювати 

сучасні наукові концепції та підходи у вивченні економічних явищ і процесів. 

Завдання магістерської роботи – закріплення отриманих в процесі навчання 

знань, поглиблення навиків самостійної роботи з літературними джерелами, 

методичними і статистичними матеріалами, вивчення та розуміння сучасних методів 

дослідження економіки. 

Магістерська є документом, на основі якого визначається рівень кваліфікації та 

здатність випускника до високоефективної професійної діяльності. Показником 

якісно виконаної магістерської роботи, поміж іншим, вважається її підготовка з 

використанням конкретних матеріалів, а також можливість часткового чи повного 

використання висновків і рекомендацій, пропонованих автором, у практичній 

діяльності. 
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1. Вибір та затвердження теми магістерської роботи 

 

Процес виконання магістерської роботи складається із кількох основних етапів, 

а саме: 

1) вибір теми, обґрунтування її актуальності та затвердження; 

2) складання бібліографії, ознайомлення із законодавчими актами, 

нормативними документами та іншими джерелами, які стосуються теми 

магістерської роботи; 

3) збір фактичного матеріалу в підрозділах Державної служби статистики 

України, Національного банку України, міністерств та відомств, органів місцевого 

самоврядування, на підприємствах різних форм власності, у представництвах 

міжнародних інституцій, інших організаціях та установах, мережі Internet; 

4) обробка та аналіз отриманої інформації із застосуванням інструментарію 

сучасної економічної науки, математико-статистичних, теоретико-ігрових, 

оптимізаційних методів тощо; 

5) формулювання висновків та підготовка рекомендацій; 

6) оформлення магістерської роботи згідно із встановленими вимогами. 

Слід брати до уваги, що студент (студентка) несе повну відповідальність за 

наукову самостійність і достовірність результатів здійсненого ним дослідження. 

Студент (студентка) має право самостійно обрати тему магістерської роботи. Вибір 

здійснюється, виходячи з наукових інтересів студента (студентки), можливостей 

отримання фактичних даних, а також наявності спеціальної літератури. При виборі 

теми студент (студентка) керується переліком, запропонованим кафедрою та 

затвердженим навчальним закладом. Студент (студентка) може запропонувати 

власну тему магістерської роботи за умови її відповідності обраній спеціальності 

(спеціалізації) та узгодження із профільною кафедрою. 

Пропонуючи на розгляд кафедри власний варіант теми магістерської роботи, 

студент (студентка) повинен (повинна) пам’ятати, що обраний ним (нею) напрям 

дослідження не може бути суто теоретичним, позбавленим будь-якого зв’язку із 

практичним вирішенням проблем економіки та бізнесу. Водночас, кафедрою не 

будуть підтримані також теми, які мають вузьку практичну спрямованість чи 

пов’язані з економічною наукою лише опосередковано. Зокрема, специфіка 

спеціалізації “Бізнес-економіка” не передбачає здійснення студентом досліджень, 

метою яких є вдосконалення обліково-аналітичної документації, адміністрування 

окремих видів податків, правових процедур реалізації принципів місцевого 

самоврядування тощо. Слід уникати й формулювань, які спонукають до надмірного 

розширення цілей роботи (наприклад, пояснення засад розвитку світової економіки), 

утруднюючи її виконання як роботи кваліфікаційної. 

Підхід до вибору теми повинен бути творчим і охоплювати актуальну 

проблематику сьогодення, ґрунтуватися на раніше виконаних дослідженнях, в тому 
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числі тих, що знайшли відображення у власних курсових роботах, есе чи доповідях 

на наукових студентських конференціях. При виборі теми необхідно враховувати не 

лише наявність власних напрацювань в обраному напрямі, а й можливість 

отримання та обробки відповідного фактичного і статистичного матеріалу. 

Затвердження запропонованої студентом (студенткою) теми здійснюється за згодою 

потенційного наукового керівника. 

Після того, як тему дослідження обрано, студентові (студентці) призначають 

наукового керівника з числа професорсько-викладацького складу кафедри. В 

окремих випадках для допомоги у висвітленні деяких питань магістерської роботи 

може бути запрошений консультант із-за меж кафедри чи університету. Списки 

прізвищ студентів, тем магістерських робіт та наукових керівників передаються в 

навчальну частину університету для оформлення наказу про затвердження тем і 

призначення наукових керівників. Наказ є підставою для отримання студентом 

(студенткою) завдання на виконання магістерської роботи. Після підписання 

відповідного наказу та видачі завдань теми магістерських робіт не можуть бути 

змінені. 

 

2. Структура та змістове наповнення магістерських робіт 

 

Магістерська робота складається з наступних структурних одиниць: 

1) титульна сторінка; 

2) завдання на виконання роботи; 

3) зміст; 

4) вступ; 

5) основна частина; 

6) висновки; 

7) список використаних джерел; 

8) додатки; 

9) анотація. 

Титульна сторінка містить всі необхідні реквізити та підписи, передбачені 

додатком А цих Рекомендацій, інформуючи про тему магістерської роботи, 

прізвище та ініціали студента (студентки), посаду, прізвище та ініціали наукового 

керівника і т.д. В разі, якщо окремі питання роботи з’ясовувались за участю 

консультантів (викладачів інших кафедр університету чи інших навчальних 

закладів, провідних фахівців підприємств та організацій, працівників науково-

дослідних установ), титульна сторінка повинна містити також дані про їх місце 

праці, посаду, прізвище та ініціали і особисті підписи консультантів. 

Завдання на магістерську роботу виконується згідно із структурою, наведеною 

у додатку Б, і розкриває план роботи студента над обраним дослідженням, стисло 
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інформує про інформаційне забезпечення та обсяг графічного матеріалу, встановлює 

календарні межі виконання. 

Зміст містить перелік основних структурних частин роботи (вступ, розділи і 

підрозділи, висновки, список використаних джерел, додатки, анотація) з посиланням 

на номер сторінки, з якої кожна з них розпочинається (див. дод. В). Назви розділів 

та підрозділів у змісті повинні повністю відповідати наведеним в тексті роботи. 

У вступі до магістерської роботи обґрунтовують актуальність обраної теми, 

наводять загальну характеристику стану дослідження проблеми, нез’ясованих її 

аспектів, чітко формулюють основну мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

окреслюють його методику та інформаційну базу, зазначають наукову новизну 

отриманих результатів та інформацію про їх апробацію, наводять коротку 

характеристику розділів роботи та її кількісні параметри. Зокрема, обґрунтування 

актуальності досліджуваної теми варто робити у формі критичного аналізу та 

порівняння відомих науці напрямів розв’язання проблеми. Крім того, особливу 

увагу слід звернути на доцільність роботи з точки зору можливості досягнення 

практичних результатів для конкретних бізнес-одиниць чи національної економіки в 

цілому. 

При формулюванні мети роботи слід уникати слів “вивчення” чи 

“дослідження”, які вказують не на саму мету, а на способи її досягнення. 

Інструментарій аналізу, використаний в роботі, необхідно оформити не як простий 

перелік загальнонаукових та специфічних методів, а в тісному взаємозв’язку із 

досліджуваними явищами та процесами. Це дасть змогу переконатися в логічності 

вибору саме цих, а не інших, методів для вирішення проблеми. 

Обов’язковим елементом вступної частини магістерської роботи є 

формулювання наукової новизни здійсненого магістрантом дослідження. Йдеться 

про чіткий, стислий та аргументований виклад наукових положень, які виносяться 

на захист із зазначенням відмінностей отриманих результатів від відомих раніше та 

рівня їхньої новизни (одержано вперше, вдосконалено, отримало подальший 

розвиток). 

Кількісні параметри магістерської роботи можна описати у наступний спосіб: 

“Магістерське дослідження містить список використаних джерел із 87 найменувань, 

21 таблицю, 5 рисунків, 3 додатки та викладене на 79 сторінках основного тексту”. 

Загальний обсяг вступу не повинен перевищувати 2-3 сторінок. 

Основна частина роботи складається із трьох розділів, поділених на підрозділи, 

а за потреби – на пункти та підпункти. Кожен розділ розпочинається з нової 

сторінки. 

В першому розділі здійснюється виклад основних теоретичних та 

методологічних аспектів дослідження проблеми. Зокрема, розкриваються поняття та 

сутність аналізованого явища чи процесу, аналізуються основні етапи дослідження 

питання у вітчизняній та зарубіжній літературі, окреслюються дискусійні та 
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нерозв’язані проблеми в обраному напрямку дослідження. В цьому розділі також 

відстежуються тенденції розвитку окремих секторів чи суб’єктів зарубіжних 

економічних систем із залученням якнайширшого фактичного матеріалу. 

Розділ фактично визначає інструментарій дослідження, який буде 

використаний в наступних структурних частинах роботи. Тому вже на цьому етапі 

студентові (студентці) варто вказати переваги та вади кожного з методів, який 

слугуватиме досягненню мети роботи. Йдеться, зокрема, про структуру та 

припущення для побудови економічних моделей, рівень їх достовірності та можливі 

труднощі при оцінюванні параметрів моделі, неточності, пов’язані з використанням 

тих чи інших формул, або відсутність єдиної точки зору щодо пояснення причин чи 

наслідків економічного явища. Розділ може завершуватись загальними 

міркуваннями з приводу перспективних напрямів дослідження обраної проблеми. 

Другий розділ в основному має практичне спрямування і містить результати 

самостійного економічного, фінансового, статистичного та економіко-правового 

аналізу попередньо зібраної інформації. З цією метою вивчаються матеріали 

монографічної літератури, періодика, офіційні звіти державних органів влади, 

звітність підприємств та організацій, дані соціальних досліджень тощо. У розділі 

наводяться результати власноруч здійснених опитувань чи експериментів, власні чи 

скориговані економічні моделі та формули, формулюються дослідницькі гіпотези, 

які слід піддати глибшому аналізу та перевірці. Для повноти висвітлення 

досліджуваної проблеми та наочності необхідно навести в тексті таблиці, що 

характеризують динаміку економічного явища, чи представити ключові тенденції з 

допомогою графічних моделей. Слід, однак, пам’ятати. що виклад матеріалу не 

повинен бути суто описовим, оскільки метою будь-якого дослідження є пояснення 

економічних явищ. На основі вивчення та узагальнення аналітичних матеріалів 

студент (студентка) зобов’язаний (зобов’язана) виявити функціональні зв’язки між 

окремими економічними елементами та встановити доречність підтримання, 

посилення, послаблення чи припинення існування такої залежності. 

У третьому розділі студент (студентка) повинен (повинна) науково 

обґрунтувати рекомендації щодо напрямів усунення недоліків та покращення 

результатів діяльності окремих фірм, вдосконалення економічної політики уряду, 

важелів здійснення інституційних перетворень тощо. Пропозиції можуть також 

стосуватися механізмів адаптації світового досвіду до умов вітчизняної економіки. 

Висновки повинні містити узагальнений виклад основних проблем за темою 

роботи, оцінку рівня досягнення мети, поставленої у вступній частині, міркування з 

приводу практичної цінності роботи в цілому та потенційної ефективності 

авторських рекомендацій, а також опис нових дослідницьких проблем, виявлених в 

процесі написання роботи. У магістерській роботі, окрім розширених висновків, 

наприкінці кожного розділу наводяться стислі проміжні висновки. Висновкова 
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частина магістерської роботи (прикінцеві та проміжні висновки разом) не повинна 

перевищувати 10% загального її обсягу. 

Список використаних джерел охоплює нормативно-правові акти, спеціальну 

наукову та навчальну економічну літературу, звітність підприємств і установ, а 

також матеріали, почерпнуті з мережі Internet, та інші інформаційні матеріали і 

оформлюється згідно із вимогами, викладеними у розділі 3 цих Рекомендацій. 

Додатки мають на меті вивільнити основний текст роботи від матеріалів 

допоміжного характеру, якими можуть бути: 

1) проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; 

2) таблиці і рисунки, що займають одну повну сторінку і більше; 

3) звітність підприємств, організацій чи державних установ; 

4) програми власноруч проведених лабораторних економічних експериментів; 

5) анкети, використані автором у процесі експертних опитувань і т.д. 

Додатки є необов’язковим компонентом магістерської роботи і виділяються в 

разі потреби. Кількість додатків не обмежується, але надмірний їх обсяг також є 

небажаним. 

Анотація наводиться українською та англійською мовами, містить 

бібліографічний опис магістерської роботи, коротку характеристику досліджуваної 

проблеми та стислий виклад головних результатів здійсненого автором 

дослідження, а також ключові слова (5-10 термінів чи словосполучень, що найкраще 

розкривають зміст аналізованих проблем). Загальний обсяг анотації не повинен 

перевищувати однієї сторінки. 

 

3. Оформлення магістерської роботи 

 

Магістерська робота виконується на одному боці аркуша білого паперу 

формату А4 (210×297 мм). Окремі таблиці та ілюстрації можуть бути подані на 

папері формату А3. Загальний обсяг (без урахування списку використаних джерел, 

додатків та анотації) магістерської роботи повинен складати – 70-80 сторінок тексту, 

підготованого на комп’ютері з використанням текстового редактора Word. Текст 

роботи слід друкувати через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman (розмір – 14) з 

дотриманням полів наступних розмірів: верхнє та нижнє – 20 мм, праве –15 мм, ліве 

– 30 мм. 

Назви основних структурних одиниць роботи слід друкувати великими 

літерами симетрично до тексту (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ 1 і т. д.). Заголовки інших 

складових магістерської роботи (підрозділ, пункт, підпункт) друкують малими 

літерами (крім першої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. 

Відстань між заголовком (крім заголовків пунктів та підпунктів) та текстом повинна 

відповідати одному порожньому рядку. 



 

10 

Нумерацію сторінок, структурних частин роботи, рисунків, таблиць та формул 

подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою магістерської роботи 

є титульний аркуш, який, як і сторінка із змістом, враховується при нумерації, але 

номер сторінки на ньому не проставляється. На решти сторінках, починаючи із 

третьої, номер проставляють у правому верхньому куті аркуша без крапки 

наприкінці. Завдання на магістерську роботу в загальному її обсягу не 

обліковується, а тому не нумерується. 

Номер розділу вказується після слова “РОЗДІЛ” без крапки, після чого з нового 

рядка друкується назва розділу. Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу, а 

тому мають двозначну нумерацію. Перша цифра вказує на номер відповідного 

розділу, друга – відповідного підрозділу. Між цифрами та після другої цифри 

ставиться крапка. Наприклад, позначення “1.2.” означає другий підрозділ першого 

розділу. Назва підрозділу наводиться в тому ж рядку, що й його порядковий номер. 

Пункти та підпункти нумеруються у межах кожного підрозділу чи пункту 

відповідно і мають три- чи чотиризначну нумерацію відповідно. Принцип їх 

оформлення – той же, що й для підрозділів. 

Ілюстрації і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони 

згадані вперше чи на наступній сторінці. Таблиці та рисунки, розміри яких більші за 

аркуш формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідному місці 

після згадування в тексті або ж у додатках. 

 

 

Рис. 3.1. Структура доходів комерційних банків України (%) 

за січень-березень 2017р. 

Джерело: Показники банківської системи [Електронний ресурс] – Електронні дані [Київ: 

Національний банк України, 2017] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/ 

uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593 (дата звернення 16.05.2017р.) – Назва з екрану. 

https://bank.gov.ua/control/
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Ілюстрації в роботі позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах 

розділу (крім ілюстрацій, винесених у додатки), тобто номер ілюстрації складається 

із двох цифр та крапки між ними (наприклад, рис. 3.1). Номер рисунка, його назву та 

пояснювальні підписи (наприклад, вказівка на джерела використаних даних) 

розміщують послідовно під ілюстрацією. 

Аналогічним способом нумерують таблиці. У правому верхньому куті над 

відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” і зазначають її номер 

у межах відповідного розділу (наприклад, “Таблиця 3.1” – перша таблиця третього 

розділу). При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця”, її номер 

та назва вказуються лише над першою частиною таблиці. Над рештою частин таб-

лиці, розміщених на інших сторінках, слід вказати “Продовження табл.” і її номер. 

Таблиця 3.1 

Аналітичне групування країн Європейського Союзу за рівнем 

конкурентності ринків банківських послуг за підсумками 2016 року 

Інтервали 

значень 

індексу 

Герфіндаля-
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Країни 
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Ч
ас

тк
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Процентні ставки 

кредитні депозитні 

1 2 3 4 5 6 

260-617,7 

Люксембург 260 27,63 ... 0,3458 

Німеччина 277 31,351 5,8517 0,3117 

Австрія 358 34,46 5,2908 0,3117 

Велика Британія 422 35,492 ... ... 

Італія 452 43,0 3,4962 1,0975 

Франція 572 45,95 5,5117 0,7575 

617,7-975,3 

Ірландія 644 44,268 8,895 .. 

Польща 659 47,732 3,5225 1,7717 

Швеція 845 56,279 ... ... 

Угорщина 879 53,424 2,0891 0,1875 

Румунія 894 59,1 5,7092 1,1133 

Іспанія 937 61,8 4,1983 0,1967 

Болгарія 939 58,034 6,409 0,1734 

975,3-1333 

Чехія 1009 64,659 3,9072 0,3731 

Бельгія 1017 66,188 9,5 0,3983 

Латвія 1080 66,541 19,63 0,5 

Словенія 1147 60,987 4,2075 0,2125 

Португалія 1181 71,2 5,9858 0,4 

Данія 1224 68,331 ... ... 

Словаччина 1264 72,72 6,9992 1,4058 
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Продовження табл.3.1 

1 2 3 4 5 6 

1333-1690,7 

Кіпр 1372 65,74 4,3317 1,5058 

Хорватія 1405 73,004 6,8017 1,4 

Мальта 1599 80,205 5,0625 0,9675 

1690,7-2048,3 
Фінляндія 1790 66,463 4,515 0,5292 

Литва 1938 87,102 ... ... 

2048,3-2406 

Нідерланди 2097 84,72 ... 1,5933 

Греція 2332 97,28 7,6475 0,8375 

Естонія 2406 88,036 4,2279 0,3825 

Складено за: The European Central Bank Statistical Data Warehouse: SSI – Banking Structural 

Financial Indicators / [Electronic resource]:[Web-Site] Mode of access: 

http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9689719 (viewed on April 3, 2017). – Title from the 

screen. 

 

Під таблицею можуть розміщуватися примітки, які характеризують джерела, з 

яких запозичено відповідну аналітичну інформацію, чи уточнюють значення 

окремих показників (наприклад, рік для якого обчислено заданий показник 

відрізняється від зазначеного в назві таблиці часового проміжку). Текст приміток 

наводять тим же шрифтом (Times New Roman), але зазвичай меншим розміром, 

наприклад 12. Якщо числові чи інші дані в якому-небудь рядку таблиці не 

подаються (отримання даних неможливе з технічних міркувань чи їх наведення 

позбавлене змісту), то на перетині відповідного рядка та граф ставляться три крапки 

чи прочерки. 

Формули в роботі, якщо їх більше ніж одна, нумерують у межах розділу 

подібно до рисунків та таблиць. Номери формул вказуються біля правого краю 

сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (1.5) – п’ята 

формула першого розділу. 

Безпосередньо під формулою наводять пояснення використаних у формулі 

позначень. Перший рядок розпочинається словом “де” без двокрапки, після чого 

дається змістовна інтерпретація одного із використаних символів. Пояснення інших 

символів слід розпочинати з нового рядка. Наприклад, описуючи способи 

обчислення індексу Герфіндаля-Гіршмана (HHI), наводять формулу: 






n

i
ikHHI

1

2
     (3.1) 

де ki – частка i-ої фірми на ринку (у %); 

n – кількість фірм на ринку (у галузі). 

При написанні магістерської роботи студент повинен робити посилання на 

джерела, інформацію чи результати аналізу з яких використано у власному 

дослідженні. Так, для обґрунтування окремих положень і висновків у магістерській 

http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9689719
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роботі можуть використовуватись цитати з літературних джерел чи витяги з 

нормативних документів. Поряд із цитуванням думок з аналізованої праці 

допускається виклад чужих міркувань власними словами. В цьому разі недослівний 

переказ думок не береться в лапки, але це не позбавляє обов’язку зробити посилання 

на відповідне джерело. Посилання може бути зроблене в детальній чи короткій 

формі. Детальне посилання на першоджерело робиться під рискою внизу сторінки, 

на якій завершується цитата чи виклад чужих думок. 

Наприклад, студент наводить у роботі цитату з праці відомого вченого-

економіста наступного змісту: 

“Корисність певної комбінації деяких благ є величиною, котра має властивість 

набувати тим більшого значення, чим бажанішим ставатиме ля індивіда це 

поєднання благ”
1
 

Для оформлення детального посилання йому слід внизу сторінки під рискою 

подати наступну інформацію: 

________________ 

1
Слуцький Є. До теорії бюджету споживача // Є. Слуцький. Визнання. Творча 

спадщина з погляду сучасності / [Є.Є. Слуцький, В.Д. Базилевич В., О.І. Черняк та 

ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ: Знання, 2007. – С.383. 

Такого типу посилання нумерують послідовно в межах однієї сторінки. 

Коротке посилання робиться одразу після завершення цитати чи викладу думки 

інших авторів шляхом вказання у квадратних дужках порядкового номера цитованої 

праці у списку використаних джерел та, за потреби, конкретних сторінок, які містять 

цитовану тезу. 

В аналізованому вище випадку це мало б наступний вигляд в тексті роботи: 

“Корисність певної комбінації деяких благ є величиною, котра має властивість 

набувати тим більшого значення, чим бажанішим ставатиме ля індивіда це 

поєднання благ” [16, с.383]. 

У списку використаних джерел цитована праця оформлена наступним чином: 

16. Слуцький Є. До теорії бюджету споживача // Є. Слуцький. Визнання. 

Творча спадщина з погляду сучасності / [Є.Є. Слуцький, В.Д. Базилевич В., О.І. 

Черняк та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ: Знання, 2007. – С.379-417. 

Посилання на ілюстрації, формули і таблиці здійснюється в тексті роботи з 

допомогою їхніх порядкових номерів (наприклад, “у формулі (1.8)”) та скорочень 

типу: “рис. 2.5”, “табл. 1.4”, “див. табл. 1.5”. 

Список використаних джерел розпочинають з нової сторінки, а самі джерела 

нумерують арабськими цифрами і розташовують в такій послідовності: 

1) Закони України; 
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2) Постанови Верховної Ради та Уряду України, Укази Президента; 

3) міжнародні нормативно-правові документи; 

4) нормативні документи (положення, правила, інструкції) із вказанням того, 

коли й ким затверджені; 

5) книги, статті та інші видання кириличною абеткою в алфавітному порядку; 

6) книги, статті та інші видання латинською абеткою в алфавітному порядку. 

Фрагмент оформлення списку використаних джерел як зразок наведено у 

додатку Д. Відомості про джерела, включені до списку, слід оформляти згідно із 

вимогами державного стандарту. Приклади оформлення окремих позицій списку 

використаних джерел наводяться у додатку Е цих Рекомендацій. Кількість 

використаних джерел у списку строго не лімітується, але повинна бути достатньою 

для повноцінного висвітлення досліджуваної проблеми та охоплювати лише активні 

джерела, справді використані студентом (студенткою) у процесі виконання 

магістерської роботи. 

Додатки магістерської роботи оформлюють як її продовження, розміщуючи їх у 

порядку появи посилань у тексті роботи. Кожен додаток повинен розпочинатися з 

нової сторінки. Він повинен мати назву, надруковану вгорі малими літерами (крім 

першої) симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 

друкується слово “Додаток” та велика літера, що його позначає. Додатки 

позначають літерами української абетки (крім літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь), 

наприклад, додаток А. Якщо у додатки виведено формули, то їх позначають буквою 

відповідного додатку та порядковим номером через крапку – формула (Б.2) чи (К.4). 

Анотацію двома мовами розміщують наприкінці магістерської роботи на 

окремій сторінці. Вона повинна містити інформацію про зміст та результати 

магістерської роботи. Викладення матеріалу в анотації повинне бути стислим і 

точним. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати 

маловідомих термінів і символів. 

При підготовці анотації вказуються: прізвище та ініціали здобувача; назва 

роботи; вид дослідження; спеціальність (шифр і назва); найменування установи, де 

відбудеться захист; місто, рік; зміст анотації. Основний текст анотації не може бути 

меншим за 500 друкованих знаків (з пробілами). Наприклад: 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Михайленко В.С. Мікроекономічна оцінка структури ринку банківських 

послуг України. – Рукопис. 

 

Дослідження на здобуття освітнього рівня “магістр” за спеціальністю 051 

“Економіка” (спеціалізацією “Бізнес-економіка”). – Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2017. 
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У роботі розглядаються особливості конкурентних відносин на ринку 

банківських послуг України. Здійснено мікроекономічну оцінку рівня 

монополізованості банківського сектору країни. На підставі економетричної моделі 

виокремлено головні чинники, що визначають рентабельність фінансової установи. 

Проаналізовано динаміку ресурсної бази банків України в розрізі юридичних і 

фізичних осіб та причини відтоку депозитів в умовах кризи. Запропоновано 

комплекс заходів, орієнтованих на підвищення ефективності функціонування 

українського банківського бізнесу. 

Ключові слова: банківська послуга, банківська конкуренція, депозити, кредити. 

 

Тексти анотації українською та англійською мовами повинні бути ідентичними. 

Завершена та оформлена належним чином магістерська робота переплітається 

(при цьому завдання на магістерську роботу підшивається одразу ж за титульною 

сторінкою) та підписується студентом (студенткою) (за наявності консультанта – 

проставляється і його підпис) і передається науковому керівникові. 

 

4. Обов’язки наукового керівника та рецензування магістерської роботи 

 

Науковий керівник призначається студентові (студентці) кафедрою з метою 

надання йому (їй) теоретичної та практичної допомоги на час виконання 

магістерської роботи. 

Основними функціями наукового керівника є: 

1) допомога студентові (студентці) в остаточному формулюванні теми 

магістерської роботи, розробці її концепції та структури; 

2) поради з питань вибору спеціальних літературних джерел, обробки та 

використання матеріалів; 

3) консультації з питань змістового наповнення магістерської роботи; 

4) контроль окремих етапів виконання роботи; 

5) написання відгуку на магістерську роботу. 

Студент (студентка) зобов’язаний (зобов’язана) періодично інформувати 

наукового керівника про хід написання роботи, ознайомлювати його із чорновими 

варіантами структурних частин дослідження і може консультуватися з питань, які 

викликають труднощі. Слід пам’ятати, що науковий керівник не є ні співавтором, ні 

редактором роботи, а тому студент (студентка) не може розраховувати на те, що 

керівник виправить наявні в роботі теоретичні, методологічні, стилістичні, 

орфографічні, синтаксичні чи інші помилки. 

На різних етапах написання магістерської роботи завдання наукового керівника 

зазнають змін. На першому етапі науковий керівник консультує студента 

(студентку) щодо формулювання назви роботи, розглядає і коригує її план та дає 

рекомендації щодо списку літератури. В процесі виконання роботи науковий 
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керівник виступає в ролі опонента, вказуючи студентові (студентці) на недоліки, 

виявлені в аргументації окремих положень, оформленні і т.п., рекомендує способи їх 

усунення. Студент (студентка) зобов’язаний (зобов’язана) брати до уваги всі 

висловлені керівником зауваження та рекомендації. Разом з тим, він (вона) може 

враховувати їх лише частково, якщо критичний аналіз рекомендацій дає підстави 

для відхилення окремих з них. Це пов’язано з тим, що відповідальність за 

теоретично і методологічно правильну розробку та висвітлення теми, а також якість 

змісту та оформлення магістерської роботи повністю покладена на автора (авторку). 

Завершена і переплетена магістерська робота, підписана студентом 

(студенткою) (за потреби – і консультантом), передається науковому керівникові 

для завершальної експертизи. Він, ознайомившись із її змістом та оформленням, 

підписує титульну сторінку роботи (крім випадку, коли вважає за неможливе 

рекомендувати роботу до захисту) і готує друкований відгук обсягом 1-2 сторінки 

(див. додаток Ж), в якому всебічно характеризує якість магістерської роботи, 

відзначає актуальність теми, теоретичний рівень та практичне значення роботи, 

характеризує її позитивні сторони. Особлива увага приділяється недолікам, не 

усунутим студентом (студенткою), а також обґрунтуванню можливості чи 

недоцільності рекомендації роботи до захисту. При цьому науковий керівник лише 

констатує можливість (неможливість) такої рекомендації, не виставляючи 

диференційованої оцінки. 

З метою отримання додаткової об’єктивної оцінки магістерської роботи 

фахівцями у відповідній галузі економічних вона підлягає рецензуванню. 

Рецензентами можуть виступати працівники державних органів влади, підприємств 

чи об’єктів інфраструктури, на основі інформації яких написано роботу, а також 

працівники науково-дослідних інституцій та викладачі інших кафедр чи вищих 

навчальних закладів. 

У рецензії повинні міститись міркування щодо значення дослідження даної 

теми, її актуальності і того, наскільки успішно автор виконав поставлені перед ним 

теоретичні та практичні завдання. Крім того, наводиться розгорнута характеристика 

кожного розділу магістерської роботи з виділенням позитивних сторін та недоліків. 

Врешті, рецензент наводить власну точку зору про загальний рівень виконаної 

роботи і виставляє оцінку (“незадовільно”, “задовільно”, “добре” чи “відмінно”), яка 

враховується при захисті перед Екзаменаційною комісією (див. додаток З). 

Друкована рецензія, обсягом до двох сторінок, повинна бути підписана рецензентом 

та завірена печаткою установи, де він працює. На кафедру рецензія подається разом 

із відгуком та переплетеним остаточним варіантом роботи. 

На обкладинку магістерської роботи з внутрішнього боку наклеюється білий 

поштовий конверт (формату А5), у який потрібно вкласти відгук наукового 

керівника та зовнішню рецензію. Крім того на кафедру подається також 
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електронний варіант повного тексту роботи (одним файлом, назва якого відповідає 

латинській транскрипції прізвища та ініціалів автора). 

 

5. Підготовка до захисту і захист магістерських 

 

Захист магістерської роботи відбувається на відкритому засіданні 

Екзаменаційної комісії у визначений наказом по університету час. Завданням 

Екзаменаційної комісії є встановлення рівня теоретичної підготовки випускника 

(випускниці), його підготованості до професійної діяльності та прийняття рішення 

про можливість видачі диплома з присвоєнням відповідної кваліфікації. А тому 

студент (студентка) під час захисту повинен викласти власні результати, отримані 

під час написання роботи, не обмежуючись переказом положень, наведених у 

спеціальній літературі. 

Студент (студентка), отримавши відгук на магістерську роботу від наукового 

керівника, рецензію та зареєструвавши роботу на кафедрі, повинен (повинна) 

підготувати доповідь (тривалістю до 15 хвилин), в якій чітко та лаконічно 

викладаються основні положення роботи. Головну увагу слід приділити 

актуальності досліджуваної проблеми, її невивченим аспектам та власним 

висновкам і рекомендаціям. Хоча доповідь, зазвичай, готується у письмовій формі, 

виступати слід вільно, не зачитуючи текст. 

При підготовці до захисту магістерської роботи слід приділити увагу наочному 

матеріалу (рисунки, таблиці тощо). Для цього можна використовувати презентації, 

підготовані у Power Point, та проекційну техніку. Припустимою також є підготовка 

ілюстративного матеріалу для Голови, членів Екзаменаційної комісії та інших осіб, 

присутніх на захисті роботи, на аркушах формату А4. На титульній сторінці 

підготованого наочного матеріалу вказується прізвище, ім’я та по батькові автора, 

назва теми роботи та словосполучення “Ілюстративні матеріали” (див. дод. И). 

Кожна таблиця чи рисунок повинні мати змістовну назву, а їх нумерація – 

відповідати порядковості згадування у виступі (“Таблиця 1”, “Таблиця 2”, “Рис.1”). 

Загальна кількість наочних матеріалів повинна перебувати у межах 4-6 одиниць. 

Ілюстративний матеріал, як і тези доповіді, студент повинен узгодити з науковим 

керівником. 

Перед захистом магістерської роботи студент (студентка) ознайомлюється із 

відгуком наукового керівника і зовнішньою рецензією, продумує варіанти 

відповідей на зроблені в них зауваження. Завершивши виступ, студент (студентка) 

зобов’язаний (зобов’язана) коротко і, разом з тим, вичерпно відповісти на питання 

членів Екзаменаційної комісії та присутніх в залі. Питання можуть стосуватися як 

безпосередньо теми магістерської роботи, так і розділів економічної науки з нею 

пов’язаних. Студент (студентка) під час відповідей на питання має право 

користуватися текстом роботи. За змістом і стилем доповіді та відповідями на 
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питання комісія судить про рівень знань випускника (випускниці), його (її) вміння 

публічно виступати та аргументовано відстоювати свою точку зору. 

Магістерська робота оцінюється диференційовано з урахуванням якості 

виступу і відповідей на питання, відгуку наукового керівника та зовнішньої рецензії. 

Слід пам’ятати, що висока якість виконаної магістерської роботи не є гарантією її 

високої оцінки. Висока оцінка керівника та рецензента може бути знижена через 

некваліфікований захист роботи. 

Обов’язковою умовою виставлення найвищої оцінки (“відмінно”) за 

магістерську роботу є апробація її результатів та висновків в одній із наступних 

форм: 

1) участь у не менш як двох наукових чи науково-практичних конференціях із 

публікацією тез доповідей в друкованих чи електронних збірниках праць; 

2) публікація статті (одноосібної чи не більш як із одним співавтором) у 

фаховому науковому виданні. 

Опубліковані за матеріалами магістерської роботи тези доповідей та статті 

вказують у списку використаних джерел, а тематику конференцій – у вступі. 

Після захисту магістерських робіт Голова Екзаменаційної комісії оголошує 

рішення, яке згодом оформлюється відповідним наказом по університету. Рішення 

Екзаменаційної комісії є остаточним і не підлягає оскарженню. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: Загальні вимоги та правила 

складання (ГОСТ 7.1 – 2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Київ: 

Держспоживстандарт України, 2007. – 47с. 

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

Захожай, Л. Д. Єрін. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 212с. 

3. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. / [А. Є. 

Конверський, В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко та ін.]; за ред. А. Є. Конверського. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. – 352с. 

4. Оспіщев В. І. Технологія наукових досліджень в економіці: навч. посіб. / В. І. 

Оспіщев, В. В. Кривошей. – Київ: Знання, 2013. – 255с. 

5. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл. і доповн. – Київ: 

Знання, 2008. – 310с. 

6. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / В. Є. 

Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178с. 
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Додаток А 

Приклад оформлення титульної сторінки магістерської роботи 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

  

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра економічної теорії 

 

 

 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА  

 

на тему: “Мікроекономічна оцінка структури ринку 

банківських послуг України” 
 

 

                                                        

Виконав: студент ІІ курсу, групи ЕкеМ-61с 

спеціальності 051 “Економіка”     

(спеціалізації “Бізнес-економіка”)    
              (шифр і назва спеціальності та спеціалізації) 

Михайленко В.С.       
                                 (прізвище та ініціали) 
Керівник: доцент кафедри економічної теорії  

Стирський М.В.       
                                  (посада, прізвище та ініціали) 
Рецензент: заступник Голови правління ПАТ  

АКБ “Львів” Хімяк В.С.     
                                  (посада, прізвище та ініціали) 

 

                                                   

                             

Допущено до захисту:     

Завідувач кафедри 

економічної теорії 

к.е.н., професор Островерх П.І. __________     

“____”   __________  201_ р.       

 

 

 

Львів – 2017 
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Додаток Б 

Приклад оформлення завдання на магістерську роботу 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Економічний факультет  

Кафедра економічної теорії 

Освітній рівень – магістр  

Спеціальність 051 “Економічна теорія ” 
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Михайленкові Володимирові Степановичу 

прізвище, ім’я та по батькові студентка (студентки) 

 

1. Тема роботи Мікроекономічна оцінка структури ринку банківських послуг України 

Керівник роботи  Стирський Микола Володимирович, к.е.н., доцент 
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2) Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф.С. Мишкін – Київ: 
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Висновки 
Список використаних джерел 
Додатки 

Анотація 
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6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

Консультанта 

Підпис, дата 

завдання видав завдання 
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Додаток В 

Приклад оформлення змісту магістерської роботи 

 

ЗМІСТ  

Вступ 3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ РИНКУ 

БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 5 

1.1. Суть та функції ринку банківських послуг 5 

1.2. Мікроекономічний інструментарій аналізу конкурентних відносин у 

банківському секторі ринкової економіки 11 

1.3. Порівняльний аналіз конкурентного середовища ринків банківських послуг 

зарубіжних країн 19 

Висновки до 1-го розділу 26 

РОЗДІЛ 2. МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У 

БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 27 

2.1. Головні етапи становлення та розвитку ринку банківських послуг у 

вітчизняній економіці 27 

2.2 Мікроекономічна оцінка рівня концентрації ринкової влади у  

банківському секторі економіки України 35 

2.3. Особливості розвитку інструментів міжбанківської конкуренції в українській 

економіці 46 

Висновки до 2-го розділу 55 

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ 

НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 56 

3.1. Особливості конкурентних відносин у банківському секторі економіки 

України в умовах структурно-мінливого середовища. 56 

3.2. Стратегічні напрями трансформації інституційного середовища конкуренції 

на ринку банківських послуг 65 

Висновки до 3-го розділу 74 

Висновки 75 

Список використаних джерел 80 

Додатки 88 

Анотація 90 

 



 

23 

Додаток Д 

Приклад оформлення списку використаних джерел 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 (у редакції закону від 

10.06.2017) [Електронний ресурс] – Електронні дані [Київ: Верховна Рада України, 1994-

2017] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (дата звернення 

1.07.2017р.) – Назва з екрану. 

2. Габбард Р.Г. Гроші, фінансова система та економіка: підручник: пер з англ. / Р.Глен Габбард. 

– Київ: КНЕУ, 2004. – 889с. 

3. Гроші та кредит: навч. посібник / [М.І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.]; за 

ред. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 408с. 

4. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф.С.Мишкін. – 

Київ: Основи, 1998. – 963с. 

5. Остролуцький М. Концентрація банківського сектору: оцінка та аналіз / М. 

Остролуцький, Т. Мельник // Вісник Національного банку України. – 2012. – №5(195). – 

С.35-39. 

6. Рашкован В. Концентрація банківської системи України: міфи та факти / В. Рашкован, Р. 

Корнилюк // Вісник Національного банку України. – 2015. – №234. – С.6-38.  

7. Рейнхарт К.М. На этот раз все будет иначе. Механизмы финансовых кризисов восемь 

столетий одни и те же / Кармен М. Рейнхарт, Кеннет С. Рогофф. – Москва: Карьера-Пресс, 

2012. – 528с. 

8. Реверчук С.К. Концентрація банківського капіталу в Україні: управління і досвід : 

монографія / С.К. Реверчук, О.Д. Вовчак, Ю.О. Бойко. – Львів : Растр-7, 2012. – 190с. 

9. Суторміна К.М. Концентрація банківського капіталу в Україні: дис. … кандидата екон. 

наук: 08.00.08 / Суторміна Катерина Миколаївна. – Київ, 2015. – 212с. 

10. Суторміна К.М. Оцінка індикаторів концентрації ринкової структури банківської 

системи України / К. М. Суторміна // Бізнес Інформ. – 2014. – №6. – С.330-335. 

11. Шемет Т.С. Фінансово-банківський сектор як джерело загроз безпеки: глобальний 

аспект [Електронний ресурс] / Т.С. Шемет // Ефективна економіка: електронне наукове 

фахове видання. – Електронні дані. [Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. аграрно-

економічний ун-т, 2013]. – №3. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1903 (дата звернення 16.05.2017р.). – Назва з 

екрану. 

12. Freixas X. Microeconomics of banking / Xavier Freixas, Jean-Charles Rochet. – 2nd ed. – 

Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2008. – XXII, 363p. 

13. Van Hoose D. The industrial organization of banking: bank behavior, market structure, and 

regulation / David Van Hoose. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. – 257p. 

14. The World Bank: Indicators / [Electronic resource]:[Web-Site] Mode of access: 

http://data.worldbank.org/indicator (viewed on April 12, 2017). – Title from the screen. 

 

 

http://data.worldbank.org/indicator
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Додаток Е 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

1 2 

Законодавство 

Закон України “Про електронну комерцію”: станом на 5 січня 

2016 року / Верховна Рада України. – Київ: Парламентське 

видавництво, 2016. − 20с. 

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 (у 

редакції закону від 6.11.2014) [Електронний ресурс] – 

Електронні дані [Київ: Верховна Рада України, 1994-2017] – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 

(дата звернення 16.12.2016р.) – Назва з екрану. 

Банківське законодавство України. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. 

− 383с. 

Книги 

(один, два або 

три автори) 

Козюк В.В. Монетарні засади глобальної фінансової 

стабільності: монографія / В.В. Козюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 

2009. – 725с 

Van Hoose D. The industrial organization of banking: bank 

behaviour, market structure, and regulation / David Van Hoose. – 

Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. – 257p. 

Вашай Ю.В. Макроекономічний аналіз економічної безпеки 

України: Монографія / Ю.В. Вашай, С. І. Кудин. – Рівне: 

НУВГП, 2014. – 229 с. 

Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник / В.Д.Базилевич, 

К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик; за ред. В.Д.Базилевича. – 4-є 

вид., перероб. і доп. – Київ: Знання, 2008. – 743с. 

Книги 

(чотири автори)
 

Макроекономіка та макроекономічна політика: навч. посіб. / 

[А.Ф.Мельник, Т.Л.Желюк, О.В.Длугопольський, О.В.Панух-

ник]; наук. ред. А.Ф.Мельник. – Київ: Знання, 2008. – 699с. 

Книги 

(п’ять і більше 

авторів) 

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: 

Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. 

Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 

1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. − 2-ге вид., 

виправл. і доповн. − Київ: Знання, 2013. − 615 с. 

Багатотомні 

видання
 

Франко І. Зібрання творів: у 50 т. / І.Франко. – К.: Наукова 

думка. – Т.44, кн.2. Економічні праці (1888-1907). – 1985. – 

776с. 

Dorucci E. Domestic financial development in emerging economies / 

E. Dorucci, A. Meyer-Cirkel, D. Santabárbara. – Frankfurt am Main: 

European Central Bank, 2009. – 61p. – (Occasional paper series of 

ECB; No 102). 

  

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
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1 2 

Автореферати 

дисертацій 

Кушнір М.А. Поведінкове ціноутворення на фондовому ринку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 

08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”/ М.А. Кушнір. – Львів, 2016. 

– 20с. 

Дисертації 

Суторміна К.М. Концентрація банківського капіталу в Україні: 

дис. … кандидата екон. наук: 08.00.08 / Суторміна Катерина 

Миколаївна. – Київ, 2015. – 212с. 

Складова 

частина книги 

Ватаманюк О.З. Заощадження домогосподарств в економіці 

України // Заощадження в економіці України: макроекономі-

чний аналіз: монографія / О.З.Ватаманюк. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.182-255. 

Цимбал Л. Державний сектор в умовах ринкової трансформації 

економіки / Л.Цимбал, О.Кухар // Інституційні засади 

формування економічної системи України: теорія і практика 

[З.Ватаманюк, С.Панчишин, О.Дорош та ін.]; за ред.. 

З.Ватаманюка. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – С.218-273. 

Ільків Н. Маркетинг послуг / Н. Ільків // Практикум з 

маркетингу: Навч.посіб. / [Є. Майовець, Н.Гнатюк, І.Городняк 

та ін.]; за ред. Є. Майовця. – Львів: Край, 2014. – С.112-126. 

Складова 

частина 

періодичного 

видання 

Голян В.А. Економічна криза в Україні: феномен “голландської 

хвороби” та рецидив “ресурсного прокляття” / В.А. Голян // 

Економіка та держава. – 2016. – №7. – С.4-15. 

Кульчицький Б.В. Соціалізаційна ефективність економічних 

систем: типи та їх еластичність / [Б.В.Кульчицький, 

Г.І.Башнянин, Л.Я.Гончарук, А.І.Тесля] // Вісник 

Хмельницького національного університету: Економічні науки. 

2013. – № 1. – С.235-240. 

Tsymbal L.L. Concepts and models of nonlinear economic dynamics 

/ [L.L Tsymbal, J. Khromyak, Yu. M. Slyusarchuk, V.M. Tsymbal] 

// Nierwności społeczne a wzrost gospodarczy. – 2013. – z.36. – 

P.341-351. 

Моряк Т. Ефективність функціонування ринку державних 

закупівель товарів і послуг в Україні / Т. Моряк, О. Баліцька // 

Вісник Львівського ун-ту. Сер. екон. – 2014. – Вип 49.– С.420-

427. 

Складова 

частина тез 

доповідей 

Кульчицький Б.В. Соціалізація економічних систем: 

функціональна інтерпретація / [Б.В.Кульчицький, Г.І.Башнянин, 

Л.Я.Гончарук, А.І.Тесля] // Materialy ІХ Miedzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzeń Europy - 

2013”. – Volume 13. – Ekonomiczne nauki. – Przemysl: Nauka i 

studia, 2013. – С. 3-5. 

  

http://www.economy.in.ua/pdf/7_2016/3.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/7_2016/3.pdf
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1 2 

 

Курчаба О.В. Податковий кодекс як інструмент модернізації 

фіскальної системи України: реалії сьогодення / О.В.Курчаба // 

Теорія і практика наукових досліджень. Матеріали Сімнадцятої 

Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (25-26 грудня 

2012р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Тайп, 2012. – С.55-57. 

Ресурси мережі 

Internet
 

Тропіна В.Б. Фінансові ресурси домогосподарств у структурі 

національного інвестиційного потенціалу [Електронний ресурс] 

/ В.Б. Тропіна // Ефективна економіка: електронне наукове 

фахове видання. – Електронні дані. [Дніпропетровськ : 

Дніпропетров. держ. аграрно-економічний ун-т, 2016]. – №3. – 

Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 

1&z=4817 (дата звернення 16.12.2017р.). – Назва з екрану. 

Валовий внутрішній продукт за 20015 рік [Електронний ресурс] 

– Електронні дані. [Київ: Державна служба статистики України, 

1998-2016] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата 

звернення 16.12.2016р.) – Назва з екрану. 
 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op
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Додаток Ж 

Приклад оформлення відгуку наукового керівника на магістерську роботу 
 

Відгук 

наукового керівника 

на магістерську роботу 

студента економічного факультету  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

денної форми навчання спеціальності “Економіка” (спеціалізації “Бізнес-економіка”) 

групи ЕкеМ-61с 

Михайленка Володимира Степановича 

на тему “Мікроекономічна оцінка структури ринку банківських послуг України” 

 

Глобальна фінансова криза і трансформація політичної підсистеми управління економікою 

продемонстрували наявність чималої кількості слабких місць у вітчизняному банківському 

секторі. Виведення з ринку за короткий проміжок часу великої кількості неплатоспроможних 

комерційних банків природно ставить на порядок денний питання рівня його конкурентності. З 

огляду на це, проблеми, досліджувані у роботі, викликають чималий теоретичний і практичний 

інтерес. 

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатка 

та анотацій. У вступі обґрунтовано актуальність теми, мету, завдання, предмет та об’єкт 

дослідження, його методологічну основу. 

У першому розділі конкретизовано суть ринку банківських послуг, піддано детальному аналізу 

інструментарій оцінювання та моделювання конкуренції у банківському секторі економіки, 

розглянуто особливості міжбанківської конкуренції в країнах Центральної та Східної Європи. 

Другий розділ присвячений вивченню етапів розвитку вітчизняного ринку банківських послуг 

та чинників, що зумовлюють специфіку конкурентних відносин між його суб’єктами. З 

використанням коефіцієнта концентрації та індексу Герфіндаля-Гіршмана оцінюється рівень 

монополізованості вітчизняного банківського ринку. Здійснено спробу кількісно оцінити вплив 

рівня концентрації ринкової влади комерційних банків на рівень їхньої рентабельності. 

У третьому розділі виокремлюються новітні тенденції трансформації вітчизняного 

банківського сектора та наводяться рекомендації щодо вдосконалення економіко-правового 

середовища формування конкурентних відносин на ринку банківських послуг. Висновки у 

концентрованій формі розкривають основні положення та результати здійсненого дослідження. 

Окремі положення роботи доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях 

“Актуальні проблеми функціонування господарської системи України” (Львів, 3-4 лютого 2017р.) 

та “Інноваційна економіка” (28-29 квітня 2017р.) і опубліковані в їх матеріалах. 

Робота виконана із залученням чималого фактологічного та статистичного матеріалу, поєднує 

кількісні та якісні методи аналізу. Водночас, магістерське дослідження не позбавлене і певних 

недоліків. Зокрема, автор нерідко віддає перевагу констатації певних тенденцій чи якісній оцінці 

окремих процесів на підставі узагальнень представників експертного чи наукового середовища, не 

намагаючись сформулювати власні висновки. 

Разом з тим, оскільки робота відповідає більшості передбачених нормативними положеннями 

вимог, вона може бути допущена до захисту та претендувати на позитивну оцінку. 

 

 

 

Доцент 

кафедри економічної теорії  

ЛНУ імені Івана Франка, 

кандидат економічних наук      Стирський М.В. 
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Приклад оформлення рецензії на магістерську роботу 
 

Рецензія 

на магістерську роботу 

студента економічного факультету  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

денної форми навчання спеціальності “Економіка” (спеціалізації “Бізнес-економіка”) 

групи ЕкеМ-61с 

Михайленка Володимира Степановича 

на тему “Мікроекономічна оцінка структури ринку банківських послуг України” 

 

У ринкових економічних системах банківський сектор традиційно виконує роль одного із 

гарантів фінансової стабільності, що природно викликає підвищений інтерес до вивчення 

факторів, які обумовлюють формування конкурентного середовища розвитку ринку банківських 

послуг. Тому магістерська робота, присвячена проблемам конкурентних відносин між суб’єктами 

банківського ринку у вітчизняній економіці, видається надзвичайно актуальною. 

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Вступ розкриває актуальність теми, мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження, 

пропонує стислий огляд методологічного інструментарію. 

У першому розділі з’ясовуються суть і компоненти ринку банківських послуг та 

розглядаються найпоширеніші методики оцінки рівня його конкурентності. Крім того, піддано 

мікроекономічному аналізу фактори, що визначають конкурентоспроможнсть комерційного банку 

та окреслено основні особливості формування ринку банківських послуг у трансформаційних 

економіках, що за темпами економічного розвитку та інституційних перетворень максимально 

наближені до вітчизняних умов. 

Другий розділ акцентує увагу на аналізі існуючих пропорцій у банківському секторі 

економіки України, виявленні факторів, що їх обумовлюють, а також дослідженні форм та 

інструментарію конкурентної боротьби між банківськими інститутами. З використанням 

економетричного моделювання досліджено інтенсивність впливу часток, що посідає банк у 

ключових сегментах фінансового ринку, на рівень його рентабельності. 

Напрямам оптимізації економіко-правового середовища та перспективам інтеграції 

економіки України у світовий фінансовий простір присвячено третій розділ. 

Висновки стисло презентують основні положення та результати здійсненого дослідження. 

При написанні роботи використано широкий статистичний та аналітичний матеріал, а сама 

робота вирізняється критичним підходом до існуючих теоретичних положень та моделей. 

Водночас, варто зауважити, що окремі висновки роботи, як от теза про перенасиченість ринку 

банківськими установами, залишаються недостатньо аргументованими. 

Зважаючи на відповідність роботи більшості передбачених нормативними положеннями 

вимог та якість зроблених у ній висновків, вона може бути допущена до захисту та заслуговує 

оцінки “відмінно”. 

 

 

 

Рецензент 

Заступник Голови правління 

ПАТ АКБ “Львів”        Хімяк В.С. 
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Додаток И 

Приклад оформлення титульної сторінки ілюстративних матеріалів* 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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