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«Економічна кібернетика» та «Прикладна економіка» д.е.н.,

професора Т.В. Меркулової, к.е.н., доцента Т.В. Біткової, к.е.н., доцента
Е.О. Ковпак опирається на багаторічний досвід підготовки магістерських робіт
під керівництвом працівників кафедри економічної кібернетики та прикладної
економіки, а також на українські та міжнародні вимоги і стандарти підготовки
та оформлення науково-дослідних робіт.
Рекомендації включають 6 розділів та 7 додатків, у яких розкриваються всі
аспекти, пов’язані з підготовкою випускної роботи, починаючі із вибору та
затвердження теми роботи і закінчуючи порядком її захисту та оцінювання.
У методичному посібнику надано методичні рекомендації щодо загальної
структури та змісту окремих розділів магістерської роботи, вимоги до
оформлення тексту, ілюстрацій, таблиць та посилань на джерела, а також
надані відповідні приклади оформлення та вимоги стандарту України щодо
бібліографічного опису джерел у списку літератури, включаючи посилання на
Internet-ресурси.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПУСКНУ РОБОТУ МАГІСТРА
1.1. МЕТА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА
Випускна робота є передусім роботою кваліфікаційною, тобто вона
демонструє рівень оволодіння автором загальнотеоретичними і спеціальними
знаннями і навичками їх практичного використання при вирішенні конкретних
економічних задач, у тому чіслі пов'язаних з моделюванням економічних
об'єктів і процесів. Робота повинна спиратися на сучасні методи дослідження в
обраній області, відображати уміння працювати з літературою, знання
математичних методів та ІКТ, навички аналізу економічних проблем,
постановки задач і оцінки наслідків альтернативних варіантів рішень, що
можуть прийматися з використанням моделей різних класів і ефективної
комп'ютерної

підтримки,

широкий

економічний

кругозір,

необхідний

сучасному фахівцеві в області економіки в поєднанні з доброю математичною
підготовкою.
Дипломна робота магістра має відповідати таким вимогам:
 бути присвячена вирішенню актуальних проблемних питань в обраній
предметній області;
 включати елементи самостійних наукових досліджень, які б сприяли
ефективному вирішенню поставленої проблеми;
 базуватися
програмних

на

засобів,

використанні
комп’ютерних

економіко-математичних
мереж,

сучасного

методів;

програмного

забезпечення;
 розроблені автором або модифіковані моделі, алгоритми і програмне
забезпечення, що мають бути доведені до стадії апробації на реальних /
референтних даних;
 структура та обсяг випускної роботи магістра, її оформлення повинні
відповідати вимогам даних методичних рекомендацій.
За підсумками захисту магістерської роботи та з урахуванням загальних
результатів навчання дипломанта Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)
ухвалює рішення про присудження йому ступеня «магістр економіки,
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економічної кібернетики»; «магістр економіки, прикладної економіки».
Ступень магістра є науковою, і тому магістерська робота повинна відповідати
стандартним вимогам до сучасних наукових досліджень, включаючи захист
авторських прав та відсутність плагіату.
За якість дипломної роботи, достовірність приведених даних та наявність
посилань на джерела інформації, правильність розрахунків, висновки та
рекомендації, а також за оформлення і представлення роботи у встановлений
термін відповідає автор випускної роботи.
1.2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ВИПУСКНИХ

РОБІТ МАГІСТРІВ

Тема випускної роботи визначається з урахуванням проблематики,
актуальної для майбутнього місця роботи студента, його інтересу до певних
теоретичних питань і практичних розробок. Орієнтовну тематику дипломних
робіт, що дозволяє ознайомитися з можливими напрямами дослідження і
предметними областями, наведено у додатку 6. При виборі тем потрібно
враховувати:
а) відповідність обраній спеціалізації (програми підготовки);
б) актуальність і практичну значущість теми для суб'єкта господарювання;
в) новизну розробок;
г) наявність і можливість отримання необхідних матеріалів і даних;
д) можливість ефективного використання методів економікоматематичного моделювання та комп’ютерної підтримки рішень.
Теми магістерських робіт обговорюються і узгоджуються з керівниками і
затверджується наказом по університету до початку останньої екзаменаційної
сесії. В окремих випадках, поряд із керівниками робіт від кафедри, додатково
можуть бути залучені консультанти або експерти в конкретній предметній
області, у тому числі із зарубіжних університетів. Для підвищення практичної
цінності випускних робіт за спеціальним рішенням кафедри може допускатися
розробка комплексної теми групою студентів (2-3 студента) в залежності від
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складності теми під загальним керівництвом одного викладача. При цьому
повинне бути чітко визначено, хто який розділ теми виконує.
1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
МАГІСТРА

Емпіричний матеріал для магістерської роботи студент збирає в
основному в період переддипломної науково-дослідницької практики (якщо
робота не є продовженням раніше початої наукової праці), а також доповнює
цей матеріал у передбачений навчальним планом час для написання роботи.
Крім того, студент повинен глибоко проаналізувати літературні джерела з
обраної теми, оцінити реальну ситуацію на конкретному об’єкті (для
конкретної сфери/галузі діяльності), оцінити ефективність існуючих засобів
вирішення питань і відповідний досвід використання економіко-математичних
методів та сучасних ІКТ.
2. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Зміст дипломної роботи визначає її структуру. У кожному конкретному
випадку структура магістерської роботи може залежати від багатьох факторів
(вибраного об’єкту, постановки задачі, можливих методів її розв’язання,
необхідного програмного забезпечення тощо).
У загальному випадку структура дипломної роботи включає:
 Титульний аркуш;
 Анотацію (українською та однією зі східноєвропейських мов);
 Зміст;
 Перелік умовних позначень, символів, одиниць виміру і термінів (якщо
потрібне);
 Вступ;
 Розділ 1: містить оглядово-аналітичну характеристику предметної
області, об’єкта та предмету дослідження; аналіз і артикуляцію проблемної
ситуації;
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 Розділ 2: надаються змістовна постановка задачі та її формалізація;
обґрунтування методу дослідження; розроблені моделі та алгоритми вирішення
завдань роботи;
 Розділ 3: містить результати апробації моделей або обраних алгоритмів
на емпіричному матеріалі дослідження; розрахунки з використанням моделей;
аналіз і інтерпретацію отриманих результатів;
 Висновки;
 Список літератури;
 Додатки.
У розділах виділяються підрозділи (параграфи), у відповідності до логіки
викладу і змісту матеріалу. Кількість параграфів суворо не встановлюється, і
визначається студентом разом із науковим керівником. У кожному розділі
рекомендується виділяти не менше двох і не більш п'яти підрозділів.
В анотації необхідно зазначити ПІБ студента, назву диплома, ПІБ
наукового керівника, коротку характеристику розглянутої проблеми (2-3
фрази), основні результати роботи (до 10 строк), та ключеві слова (5–7 слів).
Зразок оформлення анотації приведено у додатку 2.
У вступі обґрунтовується актуальність теми магістерської роботи,
формулюються конкретна мета і основні задачі роботи, методи дослідження,
наукова новизна та практичне значення одержаних результатів. У вступі також
представлена структура (короткі довідки про зміст

розділів) та статистика

роботи (кількість стор., табл., рис., тощо). За умов оприлюднення, публікації чи
впровадження результатів дослідження, у вступі наводяться відомості щодо
назв організацій, в яких здійснено реалізацію, науково-практичних заходів
(конференцій, семінарів та ін.), де оприлюднені результати дослідження, або
видань, в яких опубліковано або прийнято до опублікування результати
магістерської роботи.
У розділі 1 (до 20% об’єму роботи) викладаються результати аналізу
предметної області: здійснюється опис проблемної ситуації, в рамках якої
ставитимуться задачі дослідження;

за підсумками розгляду різних джерел
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інформації визначається сучасний стан вивченості проблеми, викриваються
існуючи недоліки та проблемні ситуації, проводиться аналіз статистичних
даних,

що

характеризують

динаміку

розвитку

ситуації,

здійснюється

ідентифікація задач, які поставлено у дипломній роботі; проводиться
порівняльний аналіз існуючих підходів до їх розв’язку.
У розділі 2 (до 40% об’єму):
Для робіт спеціалізації «Економічна кібернетика» – наводиться
обґрунтування

методів

дослідження;

викладаються

результати

аналізу

референтних модельних постановок (якщо вони існують); формулюються
змістовні припущення моделей, що застосовуються або розробляються у роботі,
здійснюється їх формалізація у вигляді структурних співвідношень, блок-схем
алгоритмів тощо, побудова економіко-математичної або алгоритмічної моделі
(підмоделі або окремого блоку існуючої моделі).
Для

робіт

обґрунтування

спеціалізації

методів

«Прикладна

дослідження;

економіка»

формулюється

–

наводиться

послідовність

та

взаемоповязаність розрахунків (алгоритмична модель, в рамках якої будуть
вирішуватись задачі дослідження); обгрунтовується місце та роль економікоматематичних методів, методів підтримки прийняття рішень та інформаційнокомунікаційних технологій у вирішенні завдань роботи.
У розділі 3 (до 40% об’єму):
Для робіт спеціалізації «Економічна кібернетика» – представляються
результати, отримані при проведенні розрахунків з використанням побудованої
моделі з урахуванням специфіки обраних методів і алгоритмів пошуку рішень:
обґрунтування

первинних

даних

(інформаційне

забезпечення)

та

параметризація моделі; пояснення та коментарії щодо програмної реалізації
моделі/алгоритму (зокрема, в разі розробки імітаційної моделі в рамках обраної
концепції імітації або розробки авторської комп’ютерної програми) та
розрахунків по моделі; тестові та основні розрахунки, прогнози, аналіз та
обробка результатів розрахунків та експериментів, їх інтерпретація та
рекомендації щодо їх використання для підтримки прийняття рішень.
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Для робіт спеціалізації «Прикладна економіка» – представляється
обґрунтування

первинних

даних

(інформаційне

забезпечення);

представляються розрахунки відповідно розробленій алгоритмічній моделі (із
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та/або спеціального
програмного забезпечення); проводиться обробка та аналіз результатів
розрахунків, рекомендації щодо їх використання для підтримки прийняття
рішень; показуються переваги запропонованого підходу порівняно з існуючою
практикою.
Загальні висновки фіксують у короткій формі основні положення,
результати і висновки, яки можна сформулювати на підставі матеріалу,
представленого в усіх розділах магістерської роботи. Зазначається новизна
дослідження та його результатів. Відзначається рівень виконання поставлених
задач, пояснюються причини і чинники, що обумовили цей рівень.
У список літератури включаються друковані та електронні джерела
інформації, що булі використані при підготовці дипломної роботи: навчальні
посібники (за необхідності), труди вітчизняних і зарубіжних авторів (в т.ч. на
іноземних мовах), статті з журналів та збірників, законодавчі і нормативні
документи, статистичні збірники, автореферати дисертацій та ін.
Будь-яке з наведених джерел включається в список літератури тільки за
наявності посилань на нього в тексті дипломної роботи.
Додатки – це необов'язкова частина магістерської роботи і тому в
загальний обсяг магістерської роботи не входять. В разі потреби в додатки
можуть виноситися: матеріали, що носять допоміжний характер (наприклад,
дані

законодавчо-нормативного

характеру);

статистичні

дані,

що

використовуються в розрахунках, ілюстративний матеріал у вигляді таблиць,
графіків, діаграм; тексти комп’ютерних програм на вхідній мові програмних
пакетів, результати багатоваріантних розрахунків тощо, які не увійшли до
основного тексту роботи.
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
Випускна робота магістра, що подається на кафедру, повинна
відповідати таким загальним вимогам:
1. Робота має бути повністю оформлена, надійно переплетена і
підписана студентом (на останній сторінці тексту перед додатками), науковим
керівником і консультантом (на титульному аркуші);
2. Робота повинна бути виконана українською мовою або однією зі
східноєвропейських мов;
3. Робота представляється в друкованому вигляді на стандартних листах
формату А4, поля: справа – 10 мм, зліва – 30 мм, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм;
шрифт – Times New Roman; кегль 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5.
4. Обсяг роботи (без додатків) складає 55-70 сторінок.
5. Титульна сторінка повинна містити назву університету і кафедри
(угорі), назву роботи (в центрі), ПІБ студента, що виконав роботу, наукового
керівника і консультанта (у разі його призначення) із значенням вченого
ступеню і посади (в нижній третині сторінки праворуч), місто і рік (на кордоні
нижнього поля). При оформленні титульної сторінки необхідно перевірити
точну відповідність назви роботи тієї, яка вказана у відповідному наказі по
університету. Зразок оформлення титульної сторінки наведено у додатку 1.
6. Всі аркуші нумеруються послідовно арабськими цифрами, починаючи
з другої сторінки, угорі праворуч без крапки.
7. Зміст роботи повинен містити повний перелік всіх структурних
елементів роботи, у тому числі назви усіх розділів та параграфів роботи з
вказівкою їх початкових сторінок. З міркувань вирівнювання у змісті назв та
номерів сторінок його зручніше оформлювати у вигляді таблиці.
8. Заголовки розділів пишуть посередині рядка великими літерам (шрифт
напівжирний), починаючи кожний із нового аркуша. Заголовки підрозділів
(параграфів) пишуть з абзацу зменшеними великими буквами напівжирним
шрифтом, перенесення слів не допускається; крапку в кінці заголовка не
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ставлять; відстань між заголовками і текстом 1 рядок. Зразок оформлення
заголовків наведено у додатку 3.
9. Посилання на джерела в роботі приводяться в квадратних дужках,
наприклад, [6] або [6, стор. 45] –

якщо наводяться точні цитати, цифри,

формули або опис моделей, що обговорюються. Номер в дужках означає номер
джерела у списку літератури. Якщо на одній сторінці тексту підряд дається
декілька посилань на одне і те ж джерело, то при повторних посиланнях
вказують «там же, стор. …». Усі наведені цитати, цифрові дані та іншу
інформацію, запозичену з різних джерел, необхідно чітко виділити (із
посиланням на джерело), щоб їх можна було відділити від авторського тексту і
самостійно отриманих результатів дослідження.
10. Відповідно

до

Державного

стандарту

7.1:2006

«Система

інформаційно-бібліографічної документації. Бібліографічні описання. Загальні
вимоги і правила складання” бібліографічний опис виконується за такими
правилами:
 Список літератури наводиться в алфавітному порядку або в порядку
посилань на джерела в тексті роботи.
 Відомості про книги (підручники, довідники, монографії і т.п.) в
списку літератури повинні включати прізвище і ініціали автора (авторів якщо
їх не більш трьох), заголовок книги, місце видання, видавництво і рік видання,
об'єм в сторінках. Зразок бібліографічного опису джерел різного типу у списку
літератури наведено у додатку 5.
11. Нумерація таблиць має бути послідовною у межах всієї роботи.
Таблиці повинні слідувати безпосередньо за першим посиланням на них в
тексті. У правому верхньому кутку таблиці над відповідними заголовками
розміщують надпис: “Таблиця ...”; при перенесенні частини таблиці на
наступному аркуші пишуть “Продовження табл. ...”. Зразок оформлення таблиць
надано у додатку 4.
12. Під кожною ілюстрацією пишуть скорочено слово “Рис.” з номером
(арабськими цифрами в межах усієї роботи). Назву ілюстрації розміщують над
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нею, а дані, які роз’яснюють, – під нею, вслід за її номером. Зразок оформлення
ілюстрацій наведено у додатку 4.
Під таблицями і рисунками необхідно вказувати джерело даних – одне зі
списку літератури або вказати, що це є авторська розробка.
13. Додатки нумеруються. Якщо в додатку декілька сторінок, на початку
кожної сторінки вказується «Додаток … (продовження)».
4. КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ
ЗА ВИКОНАННЯМ ВИПУСКНИХ РОБІТ
4.1. Науковий керівник магістерської роботи затверджується на засіданні
кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки. Керівник разом зі
студентом визначає зміст роботи за обраною темою і календарний план
виконання окремих етапів. Керівник разом з дипломантом підписують
відповідний лист завдання, що містить календарний план виконання завдань
дипломної роботи (додаток 7). Керівник систематично консультує студента і
контролює хід виконання магістерської роботи, проводить її остаточну
перевірку і дає відгук про роботу студента.
4.2. Контроль ходу виконання дипломних робіт включає:
Структурні складові роботи

Дата закінчення

1. Обґрунтування теми та узгодження теми і
плану магістерської роботи

Квітень-травень

2. Оглядово-аналітична частина

червень

3. Теоретична і модельна частина

вересень

4. Експериментально-обчислювальна частина

жовтень

5. Нормоконтроль оформлення роботи та її
роздрукування
6. Перевірка робіт на плагіат

до 15 листопада
до 1 грудня
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5. ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБОТИ І ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ
5.1. Випускна робота подається на кафедру зі всією необхідною
документацією не пізніше ніж за місяць до офіційно призначеного терміну
захисту і реєструється секретарем ДЕК. Необхідна документація складається із
відгуку наукового керівника та зовнішньої рецензії. Також можуть бути
представлені додаткові документи: довідки про використання/впровадження
результатів роботи; публікації; сертифікати участі у конференціях, семінарах,
тренінгах за тематикою роботи та ін.
5.2. Протягом місяця перед датою захисту всі роботи обов’язково
проходять перевірку на плагіат з використанням спеціального програмного
забезпечення.
5.3. Робота повинна бути заздалегідь перевірена керівником, який у разі
допуску її до захисту ставить свій підпис на титульній сторінці. Дипломант
розписується на останній сторінці дипломної роботи (перед додатками).
Керівник дає відгук про роботу студента, в якому відзначається оцінка
керівником рівня підготовки студента, його професійних і особистих якостей,
виявлених ним в ході виконання магістерської роботи, а також відмічається,
наскільки актуальні питання, розглянуті у роботі, її науково-теоретичний,
практичне значення, рівень самостійності виконаного дослідження.
5.3. Крім відгуку керівника робота супроводжується зовнішньою
рецензією (рецензіями). За зовнішньою рецензією студент можє звертатися до
будь-кого з рецензентів – співробітників профільних для вибраної теми
організацій (по узгодженню з науковим керівником). Зовнішній рецензент не
повинен

бути

співробітником

економічного

факультету

ХНУ

імені

В.Н. Каразіна. Бажана наявність у рецензента вченого ступеня/звання. Зовнішня
рецензія повинна містити констатуючу і оцінюючу частини, а також критичні
зауваження по роботі. У зовнішній рецензії оцінюються: актуальність теми,
коректність методики аналізу і розрахунків, теоретичний рівень і практичне
значення

роботи,

обґрунтованість

зроблених

висновків

і

пропозицій,

використання літератури, оформлення, загальна підготовка дипломника до
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роботи за наданою спеціальністю. Після рецензування виправлення у самій
роботі не допускаються. В рецензії дається оцінка роботи за чотирибальною
системою – відмінно, добре, задовільно, незадовільно. Незадовільна зовнішня
рецензія не може бути підставою для недопуску студента до захисту. Оцінка
дипломної роботи рецензентом враховується при обговоренні і визначенні
остаточної оцінки, яка істотно залежить від захисту роботи дипломантом.
5.4. Підготовка до захисту випускної роботи. До дня захисту
дипломантом повинні бути підготовлені і узгоджені з керівником 10хвилинний виступ (4-5 сторінок друкованого тексту) та презентація, яка
відображує основний зміст і результати дипломної роботи.
5.5. Презентація результатів випускної роботи має бути підготовлена в
середовищі Powerpoint і проводитиметься з використанням мультімедійного
проектора. У цьому випадку також треба підготувати роздавальні копії
основних плакатів (слайдів), а також додаткових матеріалів (за бажанням) для
членів екзаменаційної комісії.
6. ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ
6.1. Захист магістерської

роботи проводять у терміни, встановлені

розкладом і затверджені відповідним наказом, у ході відкритого засідання
Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).
6.2. Під час захисту роботи дипломант повинен зробити доповідь (до
10 хв.) про зміст роботи, приділяючи основну увагу самостійно отриманим
результатам, висновкам та рекомендаціям, після чого – відповісти на запитання
членів ДЕК, а також присутніх на захисті. Час на запитання і на відповіді, у
тому чіслі на зауваження, які є у відгуку наукового керівника і зовнішнього
рецензента не обмежено.
6.3. ДЕК на закритому засіданні обговорює результати захисту і виносить
рішення про оцінку випускної роботи по чотирибальної системі і присудженні
студенту кваліфікації, відповідно до спеціальності, з урахуванням його
теоретичної, наукової і практичної підготовки, загальної успішності, якості
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виконання роботи і ілюстративного матеріалу, уміння викладати суть задачі,
обґрунтовувати рішення, які пропонуються, і відповідати на питання і
зауваження в ході захисту.
6.4. Рішення ДЕК оголошується на відкритому засіданні. Студентам, які
позитивно склали державний іспит, а також успішно захистили магістерську
роботу, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація
магістра з економічної кібернетики/прикладної економіки і видається диплом
встановленого зразка.
6.5. Студент, не допущений до захисту, відраховується з університету;
йому дозволяється повторний захист протягом подальших трьох років за умови
надання характеристики з місця роботи, що відповідає спеціальності. ДЕК
визначає, чи може студент представити до повторного захисту ту ж роботу з
доробкою окремих її частин або він повинен виконати роботу з іншої теми.
Якщо студент не захищає магістерську роботу, йому видається академічна
довідка без присудження відповідної кваліфікації.
6.6. Після захисту дипломна робота здається в архів і зберігається
протягом встановленого терміну до її знищення.
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Додаток 2
Зразок оформлення анотації
Анотація
Мороз К. В. Аналіз взаємозв’язку показників соціальної нерівності та
економічного зростання (керівник: д.е.н., проф. Меркулова Т.В.).
Розкрита сутність соціальної нерівності, розглянуто її причини та наслідки,
проаналізовані методи оцінки та основний показник, що відображує міру нерівності в
розподілі доходів – коефіцієнт Джині. Для моделювання взаємозв’язку показників
соціальної нерівності та економічного зростання використано апарат виробничоінституціональних функцій (ВІФ), проведена оцінка параметрів ВІФ для різних
європейських країн і України. Аналіз ВІФ дозволив визначити оптимальний рівень
нерівності в доходах в різних європейських країнах, у тому числі і в Україні. Було
проведено порівняльний аналіз динаміки цього рівня.
Ключові слова: диференціація доходів, коефіцієнт Джині, HDI, виробничоінституціональні функції, оптимальний рівень нерівності.

Summary
Moroz K. V. The Analysis of Relationship between Indicators of Social Inequality
and Economic Growth (Scientific supervisor: Sc.D., prof. Mekrulova T. V.)
The essence of social inequality is exposed, its reasons and consequences are
considered, the methods of estimation are analyzed and the basic indicator, reflecting the
degree of income distribution inequality – Gini’s coefficient – is considered. In order to
model the relationship of indicators of social inequality and economic development, the
apparatus of production–institutional functions (PIF) is used, and parameters of PIF for
various European countries and Ukraine are estimated. The analysis of PIF allowed to
define the optimal level of income inequality in different European countries, including
Ukraine. Comparative analysis of dynamics of this level was conducted.
Keywords: income differentiation, Gini coefficient, HDI, production–institutional
function, optimal level of inequality.
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Додаток 3
Зразок оформлення розділів і підрозділів

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ
ЙОГО КОН'ЮНКТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ
(Times New Roman;; кегль – 14; напівжирний, по центру, усі великі)

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
(Times New Roman; кегль – 14, напівжирний, по центру, зменшені великі)
1.1.1. Поняття нерухомості як унікальний товару
(Times New Roman; кегль – 14, абзац – 2 см, напівжирний)
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Додаток 4
Зразок оформлення таблиць і діаграм (рисунків)
Таблиця 1
Структура доходів та видатків Зведеного бюджету України
у 2010-2014 роках, %
2010

2011

2012

2013

2014

100

100

100

100

100

державний бюджет

74,4

78,3

77.4

76,2

77,8

місцеві бюджети

25,6

21,7

22.6

23.8

22,2

100

100

100

100

100

державний бюджет

59,8

57,2

55.1

56,9

57,3

місцеві бюджети

40,2

42,8

44,9

43,1

42,7

Доходи зведеного бюджету

Видатки зведеного бюджету

Джерело: Бюджет України. 2014. Статистичний збірник […]
Варіант – Джерело: авторська розробка

Рис. 1. Структура видатків Зведеного бюджету України у 2014 році
Джерело: Бюджет України. 2014. Статистичний збірник […]
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Додаток 5
Зразок оформлення бібліографічного опису в списку джерел
згідно ДСТУ 7.1:2006 (http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury)
Кількість авторів
один автор

Приклади опису
Терський C. В. Княже місто Володимир / С. В. Терський ;
Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту
"Львів. політехніка", 2010. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 275–
298.

два автора і три

Бородіна А. І. Бібліографічний словник діячів у галузі

автора

математики / Бородіна А. І., Бугай А. С. ; за ред.
І. І. Гіхман. – Київ : Рад. шк., 1979. – 606 с. відомості про
авторів за косою записують у тій формі і в тій
послідовності, у якій вони вказані у джерелі інформації.

чотири і більше

Архітектура Львова. Час і стилі XIII–XXI ст. / М. Бевз [та

авторів

ін.] ; Ін-т архіт. Нац. ун-ту "Львів. політехніка", Громад.
орг. "Ін-ти Львова". – Львів : Центр Європи, 2008. – 720 с.
– Бібліогр.: с. 698–714.
У

бібліографічному

описі

можуть

бути

наведені

відомості про всіх авторів, але при необхідності їх
кількість можна обмежити до вказівки першого

і

додати у квадратних дужках [та ін.]
Вид видання
Книга

Приклади опису
Смит

В.

Экспериментальная

исследований,

по

экономика

совокупности

(комплекс

которых

автору

присуждена Нобелевская премия) [Текст] / Вернон Смит;
пер. с англ. Под научн. Ред. Р. М. Нуреева. – М.: ИРИСЭН;
Мысль, 2008. – 808 с. – (Серия: Экономика»).
Дисертація,

Куліманова О. В. Моделювання системи управління

автореферат

корпоративного банку [Текст]: дис. … канд. Екон. Наук /

дисертації

О. В. Куліманова. – Донецьк., 2011. – 20 с.
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Сукачова, С.М. Сутність та значення біржових індексів як
інструменту оцінки розвитку ринку [Текст] // Економічна
Збірник наукових

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та

праць та

послуг: зб. Наук. Пр. : у 2-х ч. / ХДУХТ. – Х., 2009. – Вип.

періодичні

2 (10), ч.1. – С. 262–269.

видання

Населення України, 1998 рік : демогр. щорічник / Держ.
ком. статистики України, Упр. статистики населення ; [Л.
М. Стельмах (відп. за вип.)]. – Київ : [б. в.], 1999. – 466 с.

Закон

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7
грудня 2000 p. № 2121-ІІІ (зі змін. і доповн.)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

Глава з книги

Меркулова Т. В. Податкова політика в контексті теорії
інституціоналізму. Вплив оподаткування доходів на
трудову активність і заощадження [Текст] // Податкова
політика: теорія методологія, інструментарій: розділ у
навчальному посібнику / під редакцією д-ра екон. Наук,
проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. Наук, проф. Майбурова
І. А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 60–65, 168–174.

Стаття

Меркулова

Т. В.

Экспериментальная

проверка

з часопису

поведенческих гипотез (эксперимент «Общественное
благо») [Текст] / Т. В. Меркулова // Науковий журнал
«Економічна теорія» № 1. – Київ, 2010. – С. 65 – 75.

Віддалені
електронні
ресурси

Journal of Multidisciplinary Engineering Science and
Technology [Electronic resource]. – 2015. – № 10, Vol. 2. –
Access mode: http://www.jmest.org/vol-2-issue-10-october2015/ (last access: 17.03.16). – Title from the screen.
Дані фінансової звітності банків України за 2014 рік:
Національний банк України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14369302
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Додаток 6
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДЛЯ МАГІСТРІВ
(зразкова)
1. Динамічні моделі діяльності комерційного банку.
2. Аналіз платіжних систем в структурі фінансів підприємств.
3. Оподаткування та його вплив на поведінку економічних суб′єктів.
4. Моделювання економічного росту та його зв’язку з оподаткуванням.
5. Аналіз та моделювання споживчого попиту населення.
6. Аналіз та моделювання інноваційних процесів.
7. Аналіз впливу попиту на динаміку показників діяльності підприємств.
8. Моделювання механізмів дифузії інновацій.
9. Ринок цінних паперів: тенденції, моделі, прогнози.
10. Аналіз та оцінка податкового навантаження на макро- та мікрорівнях.
11. Управління ланцюгами постачань.
12. Моделювання фінансових потоків комерційного банку.
13. Управління персоналом комерційного банку.
14. Еволюційні моделі конкуренції.
15. Моделювання взаємодії економічних агентів із застосуванням методів
експериментальної економіки.
16.Застосування методів ігрової імітації як інструменту економічного аналізу.
17. Методи та моделі оцінки бізнесу.
18. Сітьові моделі в системах підтримки прийняття рішень.
19. Міжгалузевий аналіз регіональної економіки.
20. Моделювання міжрегіональних взаємодій.
21. Стратегія стійкого розвитку: регіональний, національний та
наднаціональний рівні.
22. Еколого-економічні моделі в прогнозуванні розвитку регіонів.
23.Моделювання взаємодії економіки та навколишнього середовища.
24. Оцінка та вибір інвестиційних проектів.
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25. Управління портфелем нерухомості.
26. Управління ризиками підприємства.
27. Застосування нелінійних оптимізаційних задач в моделюванні
виробничої діяльності.
28. Управління запасами торгівельної фірми.
29. Моделі координації в корпораціях і холдингах.
30. Моделювання динаміки населення та трудових ресурсів.
31.Застосування методів нейросітьового моделювання для аналізу ринкової
кон’юнктури.
32.Використання міжгалузевих моделей для прогнозування
макроекономічних показників.
33. Оцінка взаємозв’язків між соціальними індикаторами та показниками
економічного розвитку.
34. Управління діяльностю дистриб’юторської компанії.
35. Економетричні моделей національної економіки (на прикладі проекту
«Inforum»).
36. Моделі розвитку малого підприємництва.
37. Оптимізація фінансових показників діяльності фірми на ринку
інформаційних послуг.
38.Стратегії виходу фірми на ринок електронної комерції.
39.Моделі бізнес-планування.
40.Оцінка і прогноз фінансової стійкості підприємства.
41. Моделі актуарних розрахунків.
42. Моделювання взаємодії фірм в конкурентній економіці.
43.Застосування

методів

моделювання

в

процедурах

оцінки

житлової/офісної нерухомості.
44.Моделювання конкурентних торгів.
45.Економіко-математичні методи підтримки прийняття інвестиційних
рішень на ринку Forex.
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46.Моделювання

економічного

зростання

за

допомогою

виробничо-

інституціональних функцій.
47. Аналіз кредитних ризиків комерційного банку.
48. Моделювання виробничих процесів на базі пакету Arena.
49. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України.
50. Моделювання ціноутворення на ринку опціонів.
51. Використання сітьових методів в плануванні робіт будівництва.
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Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістр
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