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ВСТУП 

 

 

       Написання дипломної роботи – завершальний і найбільш відповідальний 

етап навчання. Якість виконання роботи залежить від ступеня засвоєння 

студентом знань у галузі міжнародних економічних відносин, основ наукових 

досліджень, вміння творчо й економічно грамотно мислити, робити логічні 

висновки. У процесі виконання дипломної  роботи перед студентами виникає 

низка організаційних та методичних завдань: обрання теми роботи, розробка 

індивідуального плану, підбір джерельної бази та методики дослідження, 

презентація результатів дослідження із застосуванням мультимедійного 

обладнання та представлення роботи на кафедру, до захисту у Державній 

екзаменаційній комісії. 

  

 

  Для успішного виконання дипломної роботи необхідно також знати: 

 

 як на основі вивчення та огляду літературних джерел визначити   

основні напрями розкриття теми роботи; 

 яким чином аналізувати об'єкт дослідження;  

 які методи застосовувати у процесі дослідження. 

 

 

       Метою методичних рекомендацій є надання допомоги студентам у 

вирішенні поставлених задач за змістом та порядком виконання випускних 

робіт, а також висвітлення процедури захисту та критеріїв оцінювання 

роботи. 
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ 

РОБОТИ  

 

1.1. Загальні положення 

 

Дипломна робота – це робота, що виконується на завершальному 

етапі навчання студента за освітнім ступенем бакалавра та призначена для 

об’єктивного контролю ступеня сформованості знань, умінь розв’язувати 

типові завдання діяльності, які, в основному, відносяться до організаційної, 

управлінської, виконавської технологічної, операторської функцій. 

Дипломна робота магістра – це виконана науково-дослідна робота за 

освітнім ступенем магістра, головною метою і змістом якої є наукові 

дослідження з новітніх питань теоретичного або прикладного характеру за 

профілем підготовки. Дипломна робота магістра є самостійним науковим 

дослідженням, а тому відповідальність за достовірність усіх даних 

покладається на студента – автора роботи, та наукового керівника.  

Метою написання дипломної роботи бакалавра та магістра є 

систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі 

спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, 

технічних, економічних виробничих й інших завдань; розвиток навичок 

самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, 

пов'язаних з темою проекту (роботи). 

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, вказувати на 

наявність невирішених чи недостатньо обґрунтованих проблем у наукових 

джерелах, законодавстві, практичній діяльності організацій, установ, 

підприємств, державних органів, відповідати сучасному стану певних видів 

економічної діяльності та перспектив їх розвитку. 

Дипломна робота повинна містити: 

- обґрунтування актуальності обраної теми; 

- чітко визначені предмет та об’єкт дослідження; 

- встановлені цілі дослідження та завдання із виконання наукових 

досліджень, які забезпечать досягнення визначених цілей; 

- короткий науково-аналітичний огляд інформаційних джерел, 

нормативно-правового матеріалу про виникнення і сучасний стан 

досліджуваної проблеми; 

- аналіз монографічних і періодичних наукових видань із теми 

дослідження;  

- подання ключової інформації у зручній для сприйняття формі (таблиці, 

діаграми, ілюстрації тощо);  

- самостійні дослідження, розрахунки, виконані із залученням сучасних 

інформаційних технологій, висновки, практичні рекомендації і пропозиції 

щодо вдосконалення діяльності організацій, установ, підприємств чи 

державних органів. 
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Дипломна робота захищається перед державною екзаменаційною 

комісією, яка присвоює випускнику відповідну кваліфікацію. 

Не пізніше останнього семестру магістратури (останнього семестру 

бакалаврату), щонайменше як за 4 місяці до захисту, студент повинен 

написати заяву на ім’я завідувача кафедри із зазначенням теми дипломної 

роботи (див. Додаток А). 

Для магістрів обов’язковою є наявність наукової публікації (наукова 

стаття, тези доповіді), яка безпосередньо має стосуватися теми 

дипломної роботи.  

1.2. Вибір теми роботи 

 

Вибір теми є найвідповідальнішим етапом наукового дослідження. 

Практика показує, що правильно обрана тема – на половину забезпечує її 

успішне виконання. 

У процесі вибору теми основними критеріями повинні бути: 

- актуальність, новизна і перспективність; 

- наявність теоретичної та практичної інформації. 

Обравши тему, студент повинен усвідомити сутність пропонованої ідеї, 

її новизну й актуальність, теоретичну важливість і практичну доцільність. Це 

значно полегшує оцінку й остаточне закріплення обраної теми. 

Відмічаючи новизну ідеї (теми), не потрібно забувати відоме 

твердження, що не все нове є обов'язково прогресивним, так само, як і старе 

– консервативним. Таким чином, практично будь-яка актуальна науково-

дослідна тема може забезпечити виконання дипломної роботи. Все залежить 

від глибини і широти її розроблення і власного бачення дослідника 

(студента). 

Оцінюючи практичну значущість обраної теми, слід знати, що вона 

залежить від характеру конкретного наукового дослідження. 

Вибір теми дипломної роботи має бути усвідомленим і зваженим, з 

урахуванням індивідуальних можливостей та інтересів студента, або ж 

логічним продовженням попередніх наукових досліджень: курсових робіт, 

рефератів, повідомлень на наукових студентських семінарах, конференціях, 

проблемних розробок щодо міжнародних економічних відносин та ін. Тема 

дипломної роботи має відповідати схильностям і творчим можливостям 

дослідника.  

Тему дипломної роботи дослідник вибирає самостійно із переліку, 

запропонованого кафедрою (див. Додаток Б). 

При необхідності він може проконсультуватися з викладачем (обраним 

науковим керівником). Студент-дипломник має право самостійно 

запропонувати власну тему, що не міститься в запропонованому переліку, за 

умови обгрунтування доцільності її розробки. Така тема розглядається і 

затверджується на засіданні випускової кафедри та має бути схвалена 

навчально-методичною комісією факультету.  

Студенту-магістру (студенту-бакалавру) при написанні випускної 

роботи дозволяється використовувати матеріали власних самостійно 



 7 

виконаних і захищених курсових робіт, якщо тема дипломної роботи близька 

за тематикою.     

Після вибору студентом теми дипломної роботи потрібно її погодити з 

науковим керівником. Керівник допомагає студенту сформувати план 

дипломної роботи і дає завдання стосовно виконання дипломної роботи, яке 

затверджується завідувачем кафедри. На основі завдання студент складає 

графік виконання дипломної роботи. 

 

1.3. Складання плану дипломної роботи 

Від самого початку написання дипломної роботи студенту необхідно 

мати план, у складанні якого йому допомагає науковий керівник. Крім того, 

науковий керівник рекомендує необхідну основну та додаткову літературу, 

статистичні матеріали й інші джерела за темою; проводить систематичні, 

передбачені розкладом бесіди і консультації; оцінює зміст виконаної роботи 

як частинами, так і в цілому; дає згоду щодо її подання на захист. Таким 

чином, керівник надає науково-методичну допомогу, систематично 

контролює поетапне виконання роботи, вносить необхідні корективи, дає 

рекомендації щодо доцільності прийняття того чи іншого рішення, а також 

робить висновок про завершеність дипломної роботи. 

Досвід свідчить, що за весь період написання дипломної роботи може 

бути сформовано кілька видів планів. Робочий план починається з розробки 

теми, тобто задуму наукового дослідження. Можливо, що підґрунтям такого 

задуму буде лише гіпотеза, тобто припущення, викладене як на основі 

інтуїції (передчуття), так і на попередньо розробленій версії (тобто на 

повідомленні чогось з метою попереднього пояснення). Навіть така 

постановка справи дасть змогу систематизувати й упорядкувати всю 

наступну роботу. 

Попередній робочий план тільки в загальних рисах дає характеристику 

предмета дослідження, надалі такий план може і повинен уточнюватися, 

проте основне завдання, що стоїть перед роботою в цілому, має змінюватися 

якомога менше. 

Робочий план має довільну форму. Як правило, це план-рубрика, що 

складається з переліку розташованих у колонку рубрик, об'єднаних 

внутрішньою логікою дослідження даної теми. Такий план використовується 

на перших стадіях роботи, даючи змогу ескізно представити проблему, що 

досліджується, в різних варіантах. 

На подальших етапах виконання дипломної роботи складають план-

проспект, тобто реферативне викладення розміщених у логічному порядку 

питань, за якими надалі буде систематизуватися увесь зібраний фактичний 

матеріал. Доцільність складання плану-проспекту визначається тим, що 

шляхом систематичного включення все нових і нових даних його можна 

довести до заключної структурно-фактологічної схеми дипломної роботи. 

Студенту необхідно усвідомити черговість і логічну послідовність 

запланованих робіт. При організаційній черговості завдання виконуються 



 8 

залежно від наявних можливостей, порядок їх виконання може змінитися  

тільки за умови їх кінцевої завершеності за терміном виконання. 

Логічна послідовність диктує розкриття сутності завдання. Доки не 

завершений перший розділ, не можна переходити до другого. Важливо 

навчитися знаходити в будь-якій роботі головне, вирішальне, те, на чому 

доцільно зосередити на даний час свою увагу. Це дасть можливість знайти 

оптимальні розв'язки поставлених завдань. Такий методичний підхід 

приводить до необхідності врахування стратегії і тактики наукового 

дослідження. Це означає, що студент визначає генеральну мету роботи, 

формулює центральне завдання, виявляє всі доступні резерви для виконання 

задуму та ідеї, обирає необхідні методи і прийоми дій, знаходить 

найзручніший час для виконання кожної операції. 

У творчому дослідженні план має динамічний, рухливий характер і не 

може, не повинен сковувати розвиток ідеї та задуму студента, зберігаючи 

певний чіткий і визначений науково-дослідницький напрям у роботі. 

Також необхідно пам’ятати, що науковий пошук, що здійснюється при 

виконанні дипломної роботи, спрямований на вирішення поставлених і 

сформульованих у вступі роботи завдань. Тому завдання вважаються 

виконаними тоді, коли на кожне з них у висновку автором дано чітку і 

логічну відповідь. 

  

1.4. Вивчення літературних джерел з обраної теми 

Ознайомлення з літературою за темою дипломної роботи починається 

відразу після розробки ідеї, тобто задуму наукового дослідження, який, як 

уже зазначалося раніше, знаходить своє відображення в темі й плані роботи. 

Така постановка справи допомагає цілеспрямованіше шукати літературні 

джерела за обраною темою і краще опрацювати матеріал, адже витоки 

основних питань проблеми майже завжди закладені в більш ранніх 

дослідженнях. 

Як знайти потрібну літературу? Добре складений перелік навіть при 

побіжному знайомстві із заголовками джерел допомагає усвідомити обсяг 

потрібної інформації. Необхідно переглянути всі види джерел (передусім 

публікації за останні роки), зміст яких пов'язаний з темою дипломного 

дослідження. До них належать матеріали, надруковані в різних вітчизняних і 

зарубіжних виданнях, офіційні матеріали, статистична інформація.  

Найважливіші книги та статті необхідно обов'язково прочитати в 

оригіналі. Вивчивши літературне джерело, відразу зробіть його повний 

бібліографічний опис, щоб не втратити достовірність інформації. 

Вивчаючи літературу, не намагайтеся тільки запозичити матеріал. 

Паралельно обдумайте знайдену інформацію. Цей процес має тривати 

протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, які виникли в ході 

знайомства з чужими працями, стануть основою для отримання нового 

знання. Зазвичай використовується не вся інформація, що міститься в 

певному джерелі, а тільки та, яка безпосередньо стосується теми дипломної 
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роботи і тому найбільш цінна і корисна. Таким чином, критерієм оцінювання 

вивченого є можливість його практичного використання в роботі. 

Працюючи над окремим розділом чи підрозділом потрібно 

взаємоув’язувати його із проблемою в цілому, і навпаки, розглядаючи 

проблему в широкому розумінні необхідно вміти розділяти її на частини, 

кожну з яких продумувати в деталях.  

Можливо, частина отриманих даних виявиться непотрібною, дуже рідко 

вони використовуються повністю. Тому необхідним є ретельний відбір і 

оцінювання інформаційного матеріалу, передусім наукового.  

 

 

Основними завданнями огляду літератури є: 

 ознайомлення з матеріалами за темою дипломної роботи, їх 

класифікація, відбір пріоритетних досліджень, основних фундаментальних 

праць, найсуттєвіших результатів;  

 формулювання напрямів дипломної роботи, характеристика методу й 

основних розділів теоретичної та практичної частин роботи; 

 отримання вихідного матеріалу для написання частини дипломної 

роботи, складання анотованого покажчика статей і книг за обраною темою. 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

      Дипломна робота  складається з таких структурних частин:  

 титульний аркуш; 

 зміст; 

 перелік умовних позначень, скорочень і термінів (за необхідності); 

 вступ; 

 перший (теоретичний) розділ; 

 другий (аналітичний) розділ; 

 третій (оптимізаційний) розділ; 

 висновки  

 список використаних джерел; 

 додатки (за необхідності). 

         Окрім самої дипломної роботи студент повинен надати конверт, в якому 

повинні бути відгук наукового керівника, рецензія, типовий бланк завдання 

до роботи, реферат українською та англійською (німецькою чи французькою) 

мовами та диск з роботою.  

 Зразок оформлення завдання до дипломної роботи наведено  

в Додатку В. 

Реферат – стисло відображає основні аспекти дослідження і формується 

на основі завершеної дипломної роботи (див. Додаток Д). 
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Розділи роботи повинні бути поділені на підрозділи: основний розділ 

(другий) – на три підрозділи, перший і третій розділи – на два-три підрозділи 

в залежності від обсягу роботи та логіки викладу матеріалу.  

          Дипломна робота бакалавра повинна мати обсяг 70-80 сторінок 

основного тексту (вступ, розділи, висновки).  Дипломна робота магістра 

повинна мати обсяг 80-90 сторінок основного тексту. Слід керуватися  

наступним (орієнтовним) розподілом сторінок (у %).  

 

Розділи дипломної роботи Обсяг  роботи, % 

Вступ 5 

Перший розділ 25 

Другий розділ 30 

Третій розділ 25 

Висновки 

 

додатки 

5 

Список використаних джерел 10 

 

Титульний аркуш роботи містить найменування міністерства, вищого 

навчального закладу, факультету та кафедри, де виконана робота; прізвище, 

ім'я, по батькові автора; назву роботи; шифр і найменування напряму 

підготовки чи спеціальності;  прізвище та ініціали наукового керівника, його 

посаду, науковий ступінь і вчене звання, місто та рік захисту дипломної 

роботи (див. Додаток Ж).  

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків (див. Додаток З). 

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів. Якщо в роботі вжита 

специфічна термінологія, а також використані  маловідомі скорочення, нові 

символи, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, на 

окремій сторінці, яка розміщується перед вступом. 

Складається він таким чином : ліворуч – скорочення (за абеткою), 

праворуч – розшифровка.  

Приклад: 

МВФ – Міжнародний валютний фонд 

СЕЗ – Спеціальна економічна зона 

СОТ – Світова організація торгівлі 

Якщо спеціальний термін, скорочення, символ чи позначення 

повторюється менше трьох разів, їх розшифровка дається у тексті при 

першому згадуванні. 

У вступі (орієнтовно 2-3с.) дається наукове обґрунтування 

актуальності і значення обраної теми; формулюються мета, завдання, об’єкт 

та предмет дослідження; інформація про науковців, які вже досліджували 
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дану проблематику, наводиться перелік застосованих методів дослідження, 

інформаційна база дослідження,  практичне значення одержаних результатів, 

а також коротко зазначається структура роботи. Для дипломної роботи 

магістра обов’язковим структурним елементом повинна бути наукова 

новизна. У вступі дані структурні елементи виділяємо жирним. Розглянемо 

основні частини вступу більш детально. 

Актуальність теми – обов'язкова вимога до будь-якої дипломної 

роботи. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить 

кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми, з чого й 

випливає актуальність теми.  

Від обґрунтування наукової проблеми логічно перейти до 

формулювання мети дослідження, а також зазначення конкретних завдань, 

які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети. Завдання 

дослідження повинні окреслити сферу наукового пошуку, досліджувану у 

дипломній роботі. 

Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта і предмета 

дослідження.  

Об'єкт  – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і 

обране для вивчення. 

Приклад:  

Об’єктом дослідження є діяльність МВФ та МБРР на сучасному етапі. 

 Предмет – проблема (коло питань), які досліджуються в роботі на 

прикладі об’єкта дослідження. Предмет 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 студента, 

оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи. 

Приклад:  

Предмет дослідження – механізм співробітництва МВФ та МБРР з 

учасниками міжнародних валютних відносин, зокрема з Україною. 

Методи дослідження, як інструмент добування фактичного матеріалу, 

також обов'язкові елементи вступу до дипломної роботи і необхідна умова 

досягнення поставленої мети.  

Приклад:  

Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувалися такі 

методи наукових досліджень: абстрактно-логічний і системно-структурний 

аналіз, при визначенні та уточненні сутності  понять «Міжнародний 

валютний фонд» та «Міжнародний банк реконструкції та розвитку»; 

порівняльний аналіз і групування - при дослідженні  діяльності МВФ та 

МБРР у сфері регулювання міжнародних валютних відносин; факторний 

аналіз – при визначенні умов співробітництва України з міжнародними 

фінансовими інституціями; графічний – при побудові графіків та діаграм. 

Наукова новизна роботи (визначається лише у дипломній роботі 

магістра) може бути спричинена кількома чинниками: 
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  • в роботі досліджено зовсім нову проблему або уточнено окремі поняття з 

огляду на нові наукові дані; 

  • запропоновано новий підхід у вивченні якогось явища; 

  • розв'язано завдання на матеріалі, який дотепер не був у науковому обігу. 

А тому новизна дослідження визначається: 

  • новизною проблематики,  

  • методики й фактичного матеріалу.  

          Приклад:   

         Наукова новизна роботи полягає в тому, що в роботі здійснено 

комплексний аналіз діяльності Міжнародного валютного фонду та 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку у сфері регулювання 

міжнародних валютних відносин. 

Практичне значення одержаних результатів. У роботі наводять 

відомості про практичне застосування одержаних результатів або 

рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність 

одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня їх 

готовності до використання та його масштабів. Коротко характеризують 

основні прикладні результати роботи та визначається можлива галузь їх 

впровадження.  

У дипломних роботах магістра вказують, на яких наукових 

конференціях, семінарах, нарадах тощо були оприлюднені результати 

досліджень. 

Приклад:  

Тeoрeтичнe тa прaктичнe знaчeння рoбoти пoлягaє в тoму, щo 

рeзультaти дoсліджeння є теоретичною oснoвoю для подальшого 

дослідження даної теми. Результати дослідження опубліковані у формі 

наукової статті у міжнародному науково-виробничому журналі “Сталий 

розвиток економіки”. 

У вступі описуються й інші елементи наукового процесу. До них, 

зокрема, відносять посилання, на якому саме фактичному матеріалі виконана 

дана праця (інформаційна база). Тут дається характеристика основних 

джерел отримання інформації (офіційних, наукових, літературних, 

бібліографічних) і вказуються методологічні засади про ведення 

дослідження. 

На завершення вступу доцільно подати структуру дипломної роботи, 

тобто навести перелік її структурних елементів, обґрунтувати послідовність 

їх розміщення та коротко розкрити їх зміст. 

Приклад: 

Структура роботи. Дипломна робота бакалавра (магістра) складається 

зі вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

У вступі рoзкрито aктуaльність тeми, мeту, сфoрмульовані зaвдaння, 

визнaчено oб’єкт тa прeдмeт роботи, описано наукову новизну та теоретичне 

та практичне значення дослідження. 
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Перший розділ присвячено характеристиці закономірностей 

функціонування Міжнародного валютного фонду та Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку на міжнародному валютно-фінансовому ринку. Він 

розкриває суть поняття міжнародних фінансових інституцій, характеризує 

сутність, передумови створення та напрями діяльності Міжнародного 

валютного фонду та Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Також 

обґрунтовується роль даних інституцій у регулюванні міжнародних 

економічних відносин. 

У другому розділі проаналізовано особливості діяльності 

Міжнародного валютного фонду та Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку у сфері міжнародних валютних відносин. Зокрема, дається оцінка 

ефективності операцій міжнародних інституцій та характеризуються 

перспективи функціонування даних організацій у майбутньому. 

Третій розділ визначає стан та перспективи співпраці України з 

Міжнародним валютним фондом та Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку. Аналізується досвід співпраці країни з організаціями, його 

ефективність. Визначаються основні проблеми та напрями вдосконалення 

співпраці України з Міжнародним валютним фондом та Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку. 

У висновках підсумовуються результати проведених досліджень. 

Загальний обсяг роботи складає … сторінок. Список використаних 

джерел налічує -- найменувань. Робота містить …рисунків та …таблиць 

Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів та підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. 

Основному тексту кожного розділу може передувати короткий опис питання 

та обґрунтування застосованих методів дослідження. У кінці кожного розділу 

подають короткі висновки із стислим викладенням наведених наукових і 

практичних результатів. 

В основній частині роботи студент окреслює етапи розвитку наукової 

думки за тематикою роботи; формулює питання, що залишилися 

невирішеними і визначає своє місце у розв’язанні проблеми; обґрунтовує 

вибір напряму досліджень та загальну методику їх проведення; викладає 

результати власних досліджень. 

Найбільш прийнятною є структура роботи, що передбачає 3 розділи. 

Перший розділ, як правило, присвячується дослідженню теоретичних 

основ теми: основних категорій і понять міжнародних економічних відносин, 

світового господарства, зовнішньоекономічної діяльності підприємства, 

закономірності розвитку даної проблеми, системи наукових термінів. У цій 

главі необхідно розглянути сутність досліджуваної категорії (процесу, 

проблеми), місце і роль у теорії міжнародних економічних відносин і у 

сучасної практики розвитку світогосподарських  зв’язків, показати її 

походження. 

На основі аналізу теоретичних підходів та узагальнення різних точок 

зору, випускник повинен висловити і обґрунтувати власне бачення, або ж 

висловити власну оригінальну точку зору. 
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В другому розділі (аналітичному) на основі вивчення, обробки та 

узагальнення аналітичних матеріалів необхідно: охарактеризувати обраний 

об’єкт дослідження; сучасний стан розглядуваної тематики в динаміці за 

певний період років; виявити динаміку відповідних показників, що 

характеризують стан міжнародної економіки та міжнародних економічних 

відносин в цілому, зокрема; виявити особливості міжнародної економічної 

інтеграції; окреслити роль і місце України в сучасних світогосподарських 

процесах; визначити вплив різних чинників на досліджувані процеси та 

встановити причини недоліків; оцінити невикористані можливості щодо 

вдосконалення управління відповідними процесами; сформулювати висновки 

щодо можливих заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань. 

Матеріали цього розділу повинні базуватися на ретельному вивченні 

чинного законодавства, інструкцій й інших нормативних матеріалів, на 

всебічному і глибокому аналізі статистико-економічного матеріалу, 

зібраного в процесі вивчення й узагальнення матеріалів стосовно обраної 

тематики. 

Третій розділ (оптимізаційний) повинен бути присвячений питанням 

удосконалення предмету дослідження відповідно до перспективних напрямів 

розвитку міжнародних економічних відносин в умовах інтеграційних 

світогосподарських процесів. Завдання, які потрібно вирішити, такі: 

- огляд напрямів удосконалення предмету дослідження стосовно об'єкта 

вивчення; 

- оптимізація предмету дослідження або кількох його найзначніших 

елементів, у тому числі з використанням математичних методів та моделей; 

- використання можливостей обчислювальної техніки для удосконалення 

окремих аспектів предмету дослідження; 

- обґрунтувати рекомендації і пропозиції стосовно: окреслення 

перспективних напрямів активізації міжнародних економічних та 

зовнішньоторговельних відносин, оптимізації інтеграційних 

світогосподарських процесів, вирішення глобальних економічних проблем 

світового господарства, інтеграції економіки України до системи 

міжнародного поділу праці, світових інтеграційних процесів. 

Після кожного підрозділу наукової роботи повинні бути зроблені 

короткі висновки (1-2 речення), які розпочинаються зі слів «Отже» …або 

«Таким чином…». 

Після кожного розділу роботи повинні бути зроблені висновки 

(ключові тези даного розділу). Висновки до кожного розділу (наприклад, 

висновки до розділу 1) розпочинаються з нової сторінки, а назва підрозділу 

(наприклад, «Висновки до розділу 1»), виділяється напівжирним шрифтом.  

У висновках (орієнтовно 3-4 с.) підводяться підсумки дослідження. 

Необхідно чітко та послідовно (у довільній формі: тези, цифри і т.д.) викласти 

основні узагальнення результатів проведених досліджень, вказати у якій мірі 

вирішені завдання та досягнута мета дипломної роботи, що були 

сформульовані у вступі (наукова формула).  
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Загальні висновки не повинні містити ідентичні тези, які були 

використані у висновках до кожного розділу дипломної роботи. 

Висновки рекомендується оформити чітко, логічно виважено, 

висуваючи ті чи інші пропозиції, необхідно відзначити їхню ефективність. 

Інформація, представлена у текстовій, табличній, графічній формі, 

проміжні математичні моделі і доведення тощо, які не увійшли до складу 

основної частини, але яку студент вважає за доречне вмістити у дипломну 

роботу, виносяться у додатки. 

Характеристика розділів дипломної роботи наводиться у Додатку К. 

У додатку Л наводиться контрольний перелік складових роботи для 

самоперевірки студентом наявності всіх частин. 

Стиль викладу матеріалу у дипломній роботі має бути строго науковим та 

стриманим, коректним у полеміці. При побудові речень бажано використання 

дієслів, що стоять у неозначено-особовій формі, наприклад: «Вважається за 

доцільне запропонувати... », але не: «Я пропоную... ». 

 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

  Дипломну роботу оформляють на аркушах формату А4 (210x297 мм), 

друкують на комп'ютері на одній стороні аркуша білого паперу з 

використанням шрифтів текстового редактора Word (наприклад, Times New 

Roman) розміром 14 пунктів (мінімальна висота шрифту 1,8 мм) з 1,5 

міжрядковим інтервалом. Текст дипломної роботи необхідно друкувати, 

дотримуючись наступних розмірів полів: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, праве – 

1 см, ліве – 3 см. Відстань між заголовком, підпунктом та текстом дорівнює 1 

інтервал. Кожну структурну частину роботи потрібно починати з нової 

сторінки, крім підрозділів (продовжуються через 1 міжрядковий інтервал).  

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який 

включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи на ньому 

номер. Зміст, перелік умовних скорочень та перша сторінка вступу 

також не нумеруються, але включаються до загальної нумерації. 

Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки 

в кінці. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул 

подаються арабськими цифрами без знака №. 

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти. 

Вимоги до назв розділів: жирним шрифтом, вирівнювання по центру. 

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка — чорного кольору середньої 

жирності. Щільність тексту — всюди однакова. Друкарські помилки, описки, 

графічні неточності, які виявилися під час написання дипломної роботи, не 

можна виправляти ручкою чи олівцем.  

Вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, 

інтервал між рядками 1,0, відступи не допускаються. Вимоги до тексту в 

ілюстраціях: шрифт Times New Roman або Arial, розмір не більше 14 пт. 

Формули в дипломній роботі повинні бути виконані у редакторі формул 
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Microsoft Eguation 3.0, графіки та діаграми — за допомогою редакторів 

Microsoft Excel або Microsoft Graph. 

Заголовки структурних частин роботи „ЗМІСТ", „ВСТУП", „РОЗДІЛ", 

„ВИСНОВКИ", „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", „ДОДАТКИ" 

друкують великими літерами по центру та виділяються жирним. Заголовки 

підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного 

відступу, жирним. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок 

складається з двох або більше позицій, то їх розділяють крапкою.  

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) 

з абзацного відступу. В кінці заголовка не ставиться крапка. Після заголовка 

(за винятком заголовка пункту) та текстом пропускають один рядок. 

У роботі не допускаються виділення тексту курсивом, жирним, 

підкреслення чи інші виділення, окрім  назв структурних частин роботи та 

рисунків (таблиць). 

3.1. Таблиці 

Цифровий матеріал, як правило, необхідно оформлювати у вигляді 

таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею 

та друкують симетрично до тексту. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб 

її можна було читати без повороту сторінки, на якій вона розміщена, або в 

альбомній орієнтації сторінки за умови, щоб для її прочитання необхідно 

повернути роботу один раз за годинниковою стрілкою.  

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним 

заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця 

першого розділу). Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними 

правилами. Таблиці повинна передувати преамбула або короткий аналіз, де 

здійснюється перша згадка про таблицю і пишеться слово — «див. табл. », 

після чого вказують номер таблиці (без знаку «№»). При перенесенні частини 

таблиці на іншу сторінку пишуть слова «Продовження табл. 1.2». Якщо 

таблиця розривається, тоді з наступної сторінки також переноситься 

заголовки стовпчиків таблиці або їх цифрове відображення.  

Під таблицею в квадратних дужках робиться посилання на джерело, з 

якого взято таблицю. Якщо таблиця розроблена автором, тоді під таблицею 

зліва зазначається: «Розроблено на основі джерел [14;25]».  Приклад 

оформлення таблиць у дипломній роботі див. у Додатку М. 

3.2. Графічний матеріал 

Для позначення будь-якого графічного матеріалу використовується 

тільки назва «рисунок». Рисунок розміщують безпосередньо після  тексту, в 

якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за 

необхідності — у додатку. Графічний матеріал повинен мати тематичну 
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назву, яку розміщують під ним з вирівнюванням по центру сторінки і 

виділенням жирним шрифтом. Одразу під назвою (зліва, звичайним 

шрифтом) подається посилання на джерело. Номер рисунка складається з 

номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою 

(Рис. 1.1). Так само, як і при оформленні посилань на джерела для таблиць, 

якщо рисунок побудований автором на основі статистичних даних, на 

підставі узагальнення існуючих теоретичних розробок або із внесенням 

власних доповнень, зазначається, приміром: «Розроблено на основі даних 

джерела [7]»   

Приклад оформлення рисунків у дипломній роботі див. в Додатку Н. 

 

3.3. Формули 

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

арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, які 

друкують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Номер формули 

складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених 

крапкою. Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках. 

Рівняння і формули необхідно виділяти в тексті вільними рядками (вище і 

нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка). 

Приклад: іі

n

і

ee

іінт

eе tqеЕЕ 



1

                                                        (1.1) 

432 SSF                                                                    (1.2) 

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. 

 

3.4. Посилання на використані джерела 

 

Мінімальна кількість джерел для бакалаврів – 60, для магістрів – 80. До 

списку використаних джерел включається весь перелік наукових видань, 

якими користувався автор (як друковані тексти, так і електронні ресурси). 

Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, 

де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна 

сторінка джерела (наприклад [4, с. 35]), якщо посилання йде на кілька 

джерел, тоді позначається – [4;35;40].  

Список використаних джерел слід розміщувати за абеткою, у порядку 

згадувань, чи у хронологічному порядку. 

Якщо список використаних джерел розміщується за абеткою, то на 

початок виносяться нормативно-правові акти (закони, укази, постанови і 

т.д.). В самому кінці подається іноземна література за іноземною абеткою.  
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У списку літератури повинні переважати новітні видання. Цей список 

повинен містити не менше 25% літератури іноземними мовами.  

Вимоги щодо оформлення списку використаних джерел подано в 

Додатку П. 

3.5. Додатки 

Додатки оформляються як продовження дипломної роботи після 

списку використаних джерел. Кожний додаток повинен починатися з нової 

сторінки. Зверху справа пишемо слово «Додаток» і велику літеру, що 

позначає додаток. Додатки потрібно позначати послідовно великими 

літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, 

наприклад: Додаток А; Додаток Б. При оформленні додатків окремою 

частиною на титульному аркуші друкують великими літерами слово  

«ДОДАТКИ». Дана сторінка нумерується, а решта додатків, що 

позначаються літерами – ні. 

          Приклад оформлення додатків у Додатку Р. 

 

                4. ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

Готова дипломна робота має бути представлена на кафедру за три 

тижні до державної атестації і пройти обов’язкову процедуру попереднього 

захисту за участі наукового керівника.  

Попередній захист дипломної роботи відбувається на засіданні 

випускової кафедри. Студент має представити на розгляд визначеної 

кафедрою комісії зі складу представників кафедри роздруковану (не 

прошиту) дипломну роботу, коротко викласти зміст проведеної роботи (при 

цьому зазначити обсяг ілюстративного матеріалу, вказати на наявність 

актуальних статистичних даних, рівень використання іноземних джерел).  

Комісія в присутності студента та наукового керівника роботи аналізує стан 

готовності роботи, логічність її структури, ступінь вирішення поставлених 

завдань, відповідність роботи методичним вимогам.  

Зауваження, висловлені членами комісії, протоколюються, а виконання 

рекомендацій комісії враховується завідувачем кафедри при прийнятті 

рішення щодо допуску роботи до захисту.  

 Завершена дипломна робота, підписана студентом, подається на 

кафедру. Науковий керівник перевіряє виконану роботу і разом з письмовим 

відгуком передає завідувачеві кафедри. Завідувач кафедри приймає рішення 

про допуск студента до захисту, про що робить відмітку на дипломній 

роботі. Далі роботи направляються на рецензування у встановленому 

кафедрою порядку.   

Процедура захисту в державній екзаменаційній комісії.  

Дипломна робота захищається перед державною екзаменаційною  

комісією. Студент готує до захисту доповідь, презентацію та роздатковий 
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матеріал для кожного з членів комісії. Презентація та роздатковий матеріал 

повинні містити таблиці, графіки, рисунки, які висвітлюють результати 

дослідження, основні висновки, узагальнення та пропозиції, які містяться у 

роботі. Бажана кількість слайдів та ілюстрацій – 5-7. 

Захист дипломної  роботи розпочинається з доповіді її автора, в якій він/ 

вона у межах 5-7 хв. має викласти актуальність теми, структуру роботи, 

поставлені завдання (стисло); основні положення розділів, отримані 

результати та висновки відповідно до поставлених у роботі завдань, зміст 

запропонованих шляхів вирішення поставленої проблеми (для їх викладення 

рекомендується затратити не менше 80 % часу, відведеного для доповіді). 

На завершення студенту необхідно зазначити: де слід, на його думку, 

застосувати результати дослідження; яка очікувана соціально-економічна 

ефективність запропонованих ним/нею заходів. 

Члени комісії, присутні на захисті, можуть задавати студенту питання з 

метою визначення рівня та самостійності підготовки роботи. 

Під час захисту ведеться запис робіт у спеціальній формі. Обсяг часу на 

загальний захист роботи не повинен перевищувати 15 хвилин.  

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії 

виноситься її рішення. У випадку незгоди членів комісії думка голови комісії 

є вирішальною. Рішення комісії щодо захисту дипломних робіт оголошується 

її головою в день проведення їх захисту.  

Студенти, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, здійснюють 

перезахист у встановленому ДВНЗ «УжНУ» порядку. 

Дипломна робота після захисту передається на збереження до архіву 

кафедри. 

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ 

 

Оцінка "відмінно" виставляється студенту, який виконав глибоке і 

системне самостійне дослідження в дипломній роботі, вільно володіє 

матеріалом, знайомий з наведеною в роботі літературою, досконало володіє 

навиками необхідних розрахунків, грамотно і логічно викладає матеріал, дає 

змістовні і аргументовані відповіді на запитання. 

Оцінка "добре" виставляється студенту, який показав повне знання 

матеріалу роботи, засвоїв основну літературу з теми дослідження, володіє 

практичними навиками, розуміє здійснені розрахунки, але при відповіді 

допускає деякі неточності, недостатньо глибоко інтерпретує отримані 

результати дослідження, при цьому викладає матеріал на достатньо високому 

рівні. 

Оцінка "задовільно" виставляється студенту, який показав знання 

основного матеріалу роботи в обмеженому обсязі, але достатньому для 

розуміння основних питань досліджуваної економічної проблематики, слабо 

пов'язує теоретичні знання з практикою, доповідь і відповіді будує 

непослідовно. Допущені помилки у відповідях і в розрахунках студент може 

виправити під керівництвом викладача. 
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Оцінка "незадовільно" виставляється, коли студент поверхово знає 

основний матеріал роботи, допускає грубі помилки у відповідях і в 

розрахунках, не розуміє, як застосувати отримані результати в практичній 

діяльності, не може логічно побудувати свою доповідь, з чого видно, що такий 

випускник не може продовжувати навчання або приступити до професійної 

діяльності після закінчення університету без додаткової підготовки. 
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Додаток А 

 

Завідувачу кафедри                             _____________________________________ 
(назва кафедри) 

                                                              ____________________________________                      

                                                             ____________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

                                                                                                           _______________________________________________________________ 

                                                              студента IV / V  курсу 

                                                              денної / заочної форми навчання                    

                                               галузь знань: 0302 – 

                        “Міжнародні відносини” 

                                       напрям підготовки: 6.030203 -    

                                                         “Міжнародні економічні відносини” 

                                                             ____________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові студента) 

                                                                                                           _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи бакалавра 

___________________________________________________________________ 
(назва теми) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

і призначити науковим керівником _____________________________________ 
   (прізвище, ім’я, по батькові керівника) 

 

 

 

" ______ " ________ 201_ р. 

________________ 
                                                                     Підпис студента 
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Додаток А.1 

 

                                                               Завідувачу кафедри ____________________ 
                                                                         (назва кафедри) 

                                                              ____________________________________                      

                                                             ____________________________________ 
                            (прізвище, ім’я, по-батькові) 

                                                                                                           _______________________________________________________________ 

                                                              студента V / VI  курсу 

                                                              денної / заочної форми навчання                    

                                               галузь знань: 05 –  

                                      “Соціальні та поведінкові науки” 

                           спеціальність: 8.056 -    

                                                         “Міжнародні економічні відносини” 

                                                             ____________________________________ 
                                          (прізвище, ім’я, по батькові студента) 

                                                                                                           _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи магістра 

___________________________________________________________________ 
(назва теми) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

і призначити науковим керівником _____________________________________ 
   (прізвище, ім’я, по батькові керівника) 

 

 

 

" ______ " ________ 201_ р. 

________________ 
                                                                     Підпис студента 
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Додаток Б 

 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ БАКАЛАВРА 

 
Після вибору напрямку роботи, необхідно узгодити конкретну назву теми з науковим 

керівником 

 

1. Місце та роль країн Азійсько-Тихоокеанського регіону в світовій економіці 

2. Проблема нерівномірності розвитку економік світу та шляхи її подолання 

3. Cвітова фінансова криза та тенденції відновлення світової економіки 

4. Економічний розвиток нових індустріальних країн (на прикладі обраної країни) 

5. Концепція життєздатного (сталого) розвитку та перспективи її втілення на глобальному 

рівні 

6. Міжнародна торгівля та її вплив на економічне зростання 

7. Науково-технічний розвиток як основа зростання глобальної економіки 

8. Нерівномірність економічного розвитку країн у світовому господарстві 

9. Особливості товарної структури сучасної світової торгівлі  

10. Особливості цінової політики в окремих секторах світової економіки (на прикладі…) 

11. Франчайзинг послуг як спосіб міжнародної кооперації (на прикладі провідних ТНК) 

12. Тенденції розвитку туристичної індустрії (на прикладі країни або регіону)  

13. Тенденції розвитку світового ринку високотехнологічних продуктів 

14. Тенденції розвитку світового ринку аудиторських послуг  

15. Міжнародні товарні асоціації та їх роль у регулюванні міжнародної торгівлі сировинною 

продукцією 

16. Сучасна кон’юнктура світового ринку золота (чорних в кольорових металів; зернових на 

вибір) 

17. Наднаціональне регулювання міграційних процесів 

18. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальної проблеми голоду  

19. Практика антидемпінгового регулювання в системі СОТ 

20. Недобросовісна конкуренція у міжнародному бізнесі: прояви, наслідки та шляхи протидії  

21. Міжнародні аспекти забезпечення еколого-економічного розвитку  

22. Прогнози та моделі глобального економічного розвитку  

23. Економічні аспекти збройних конфліктів в умовах глобалізації (на прикладі конфлікту в 

Сирії) 

24. Міграційна криза в Європі: причини, наслідки та перспективи вирішення 

25. Міжнародна освітня міграція: причини, тенденції та наслідки для світової економіки 

26. Демографічний розвиток Китаю та його  вплив на світову економіку 

27. Демографічні процеси в Європі та їх вплив на економічний розвиток 

28. Європейський ринок робочої сили: проблеми та перспективи  

29. Бреттон-Вудські інститути та їх роль у забезпеченні розвитку світової валютної системи  

30. Особливості функціонування валютно-фінансової системи США в сучасних умовах 

31. Оздоровлення Європейської валютної системи в посткризовий період 

32. Трансформація видів та форм міжнародної фінансової підтримки  

33. Роль офшорних центрів в перерозподілі капіталів у глобальній економіці 

34. Злиття та поглинання у фінансовій стратегії ТНК 

35. Сучасні тенденції на світовому ринку позичкових капіталів 

36. Причини та наслідки дефіциту платіжного балансу слаборозвинутих країн 

37. Сучасні форми фінансування експортно-імпортних операцій  

38. Умови та перспективи розвитку міжнародного бізнесу в секторі авіаційних перевезень 
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39. Транснаціоналізація людського капіталу 

40. Особливості цінової політики провідних ТНК світу 

41. Податкові стимули розвитку міжнародного бізнесу  

42. Стратегії розвитку транснаціональних корпорацій Китаю (ЄС, США на вибір) 

43. Особливості регулювання діяльності ТНК на національному та наддержавному рівнях  

44. Новітні маркетингові стратегії провідних ТНК світу 

45. Наслідки діяльності ТНК в умовах глобалізації світової економіки   

46. Європейська економічна політика Великобританії за консервативного уряду Д.Камерона 

(2007-2016 рр.) 

47. Траєкторія економічної інтеграції ЄС після розширення 2004 року 

48. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA) та її роль у розвитку торгівлі в Європі    

49. Єдина енергетична політика ЄС в умовах глобалізації світової економіки 

50. Перспективи функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі (NAFTA) 

51. Тенденції та перспективи функціонування МЕРКОСУР 

52. Проблеми та перспективи податкової уніфікації та гармонізації в ЄС 

53. Перспективи економічної інтеграції на пострадянському просторі 

54. Особливості регіональної політики ЄС 

55. Міжнародний лізинг як інвестиційний інструмент у сучасній економіці 

56. Сучасні тенденції інноваційного процесу в розвинутих країнах світу 

57. Міжфірмові звязки у сфері міжнародного науково-технологічного обміну 

58. Венчурний капітал як критичний чинник розвитку світової економіки 

59. Особливості інноваційного розвитку глобальної економіки 

60. Галузеві особливості інноваційного розвитку в умовах глобальної економіки 

61. Глобальний рівень розвитку інноваційної діяльності 

62. Інноваційна модель країн ЄС 

63. Конкурентна боротьба за технологічне лідерство між США і Західною Європою (Японією 

та Китаєм, на вибір) 

64. Міжнародне співробітництво в сфері передачі космічних технологій 

65. Експортна спеціалізація українських підприємств у сучасних умовах  

66. Експортно-імпортна діяльність українських підприємств в умовах реалізації угоди про 

асоціацію Україна-ЄС 

67. Торговельно-економічне співробітництво України з країнами Вишеградської четвірки 

68. Особливості зовнішньоторговельної політики України в сучасних умовах 

69. Експортний потенціал аграрного сектору України  

70. Особливості міграційної політики України 

71. Проблеми й перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні 

72. Трансформація структури зовнішньоекономічних зв'язків України на сучасному етапі 

73. Економічні наслідки згортання українсько-російської торгівлі 

74. Вплив трудової міграції на соціально-економічний розвиток України  

75. Україна на світовому ринку туристичних послуг  

76. Місце України на світовому ринку авіакосмічних технологій 

77. Шляхи вирішення проблеми конвертованості національної валюти України 
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Додаток Б.1 

 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРА  

 
Після вибору напрямку роботи, необхідно узгодити конкретну назву теми з науковим 

керівником 

1. Фактори та наслідки «Китайської загрози» для світової економіки 

2. Політика захисту національних економічних інтересів у глобальній торговельній системі 

3. Інтеграція країн з авторитарним режимом у світові економічні процеси  

4. Місце та роль нових індустріальних країн у глобальній економіці 

5. Інституційні перетворення країн Африки в сучасних умовах 

6. Урбанізація як тенденція розвитку сучасного суспільства: міжнародний аспект 

7. Сучасні тенденції в світовій торгівлі діловими послугами 

8. Особливості та перспективи розвитку міжнародного бізнесу в галузі автомобілебудування 

9. Розвиток міжнародних транспортних комунікаційних мереж  

10. Регулювання розвитку та забезпечення ефективності міжнародного туризму (на прикладі 

провідних країн-експортерів туристичних послуг) 

11. Формування логістичних транспортних систем у глобальному просторі 

12. Особливості цінової політики на світовому ринку нафтопродуктів 

13. Технічні бар’єри як інструмент зовнішньоторговельної політики розвинутих країн 

14. Особливості функціонування та розвитку європейського ринку малобюджетних 

пасажирських перевезень 

15. Світова індустрія інформаційних і комунікаційних комп’ютерних технологій: тенденції та 

перспективи розвитку  

16. Європейський досвід управління міжнародними перевезеннями вантажів та перспективи 

його імплементації в Україні 

17. Європейський досвід державної підтримки сільськогосподарського експорту та 

можливості його застосування в Україні 

18. Світовий ринок послуг у сфері охорони здоров’я: проблеми та перспективи розвитку  

19. Міжнародно-економічні аспекти нелегальної торгівлі: проблеми та механізми протидії  

20. Кон’юнктурні дослідження світового ринку золота 

21. Роль міжнародних економічних організації у врегулюванні заборгованості країн, що 

розвиваються   (на прикладі Лондонського і Паризького клубів)  

22. Міжнародні організації: причини створення та суперечливі результати діяльності (на 

прикладі  Міжнародного валютного фонду/Світового банку – на вибір) 

23.  Функціональні взаємозв’язки у діяльності сучасних міжнародних економічних інституцій 

24. Енергетична дипломатія в сучасному світі та її роль у вирішенні глобальних проблем 

25. Особливості економічної політики ЄС по відношенню до мігрантів із інших країн 

26. Проблеми зовнішньої міграції України та інших пострадянських держав 

27. Проблеми та перспективи функціонування спільного ринку робочої сили ЄС 

28. Міжнародна міграція висококваліфікованих працівників: особливості, тенденції та 

наслідки 

29. Міжнародне регулювання руху робочої сили в глобальній економіці 

30. США і Канада як світові центри трудової міграції 

31. Міграційні процеси у прикордонних регіонах України: особливості, тенденції та наслідки  

32. Міграція молоді в глобалізованій економіці: причини, особливості та наслідки 

33. Механізми управління міжнародною міграцією за умов інтеграції України до 

Європейського Союзу 
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34. Особливості функціонування світових фінансових центрів у посткризовий період 

35. Особливості міжнародного інвестування в країни, що розвиваються 

36. Сучасні особливості функціонування банківської системи ЄС 

37. Управління золотовалютними резервами в умовах глобалізації  

38. Транснаціоналізація банківського сектору та її вплив на розвиток світової економіки 

39. Аналіз сучасних тенденцій на міжнародному ринку банківських послуг  

40. Фінансова глобалізація та її вплив на банківську систему України 

41. Аналіз розвитку міжнародних банків у Центральній та Східній Європі 

42. Ефективність механізмів фінансової допомоги ЄС країнам програми Східного партнерства 

43. Конкурентна боротьба провідних ТНК на світовому ринку продуктів харчування 

44. Транснаціоналізація світового ринку телекомунікаційних послуг 

45. Діяльність транснаціональних банків в умовах глобальної економіки 

46. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки діяльності для 

національних банківських систем 

47. Транснаціональні корпорації у країнах, що розвиваються: особливості, проблеми та 

наслідки діяльності 

48. Транснаціональні корпорації у країнах Африки: особливості, проблеми та результати 

діяльності 

49. Перспективи економічного співробітництва країн у рамках Європейської асоціації вільної 

торгівлі 

50. Регіональна політика ЄС: принципи реалізації та можливості для України 

51. Криза розширення ЄС та її наслідки для світової економіки 

52. Досвід економічних перетворень країн Прибалтики на етапі інтеграції до ЄС  

53. Трансформації економіки балканських країн після приєднання до ЄС (на прикладі 

Хорватії, Болгарії або Румунії) 

54. BREXIT: виклики та наслідки для Великобританії, Європейського Союзу та світової 

економіки 

55. Економічне та політичне лідерство у інтеграційних об’єднаннях (на прикладі одного або 

декількох інтеграційних утворень) 

56. Організація та вдосконалення прикордонної торгівлі України з країнами Центральної 

Європи 

57. Проблеми та перспективи функціонування монетарного союзу ЄС 

58. Трудова міграція та її вплив на формування соціального простору ЄС 

59. Технологічний розрив між країнами світу та його наслідки для економічного розвитку  

60. Роль кластерних структур в інноваційному розвитку світової економіки 

61. Роль індустріальних парків у розвитку світової економіки 

62. Роль іноземного капіталу у фінансовому секторі України 

63. Моделі інноваційно-інвестиційної діяльності малого і середнього бізнесу в США та Японії 

(або США та ЄС, на вибір)  

64. Механізми венчурного фінансування та перспективи їх застосування в Україні 

65.  Програми міжнародної технічної допомоги як інструмент фінансування транскордонного 

співробітництва 

66. Механізми залучення іноземних інвестицій у розвиток туристичної індустрії 

67. Іноземний досвід захисту іноземних інвестицій та можливості його застосування в Украї  

68. Експортно-імпортна діяльність українських промислових підприємств в умовах реалізації 

Угоди про асоціацію між Україною  та ЄС 

69. Розвиток спільного підприємництва в прикордонних регіонах України 

70. Роль транснаціональних корпорацій у розвитку національної економіки  
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71. Перспективи розвитку ІТ-сектору України: зовнішньоекономічний аспект 

72. Перспективи залучення європейських інвестицій в економіку України 

73. Конкурентна боротьба національних та іноземних компаній на ринку фармацевтичної 

продукції України  

74. Трансформація відносин України з Російською Федерацією в контексті економічної 

безпеки 

75. Транскордонне співробітництво за участю Закарпаття: напрями, інструменти та 

результати    

76. Шляхи формування міжнародного іміджу України в динамічних геоекономічних та 

геополітичних умовах 

77. Економічна складова Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, 

населення та державного  управління  

78. Роль транснаціональних корпорацій у розвитку економіки України 

79. Державна політика протидії тіньовій економіці України в контексті євроінтеграційних 

процесів 

80. Тінізація економіки як перешкода інтеграції України в світовий економічний простір 

81. Єврорегіони за участю українських областей: проблеми та потенціал розвитку  

82. Механізми підвищення інвестиційної спроможності регіонів України 

83. Міжнародна торгівля послугами: специфіка взаємодії України та ЄС 

84. Експортна спеціалізація у контексті інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС 

85. Пріоритети зовнішньоекономічних відносин України з країнами Центрально-Східної 

Європи 

86. Пріоритети зовнішньоекономічних відносин України з країнами Західної Європи 

87. Зайнятість та міграція населення України в контексті лібералізації візового режиму з ЄС 

88. Сучасний стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України в контексті 

створення зони вільної торгівлі з ЄС 

89. Україна на світовому ринку зерна: стан та перспективи реалізації порівняльних переваг 

90. Україна на світовому ринку м'ясо-молочної продукції: стан та перспективи реалізації 

порівняльних переваг 
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Додаток В 

 

Типовий бланк завдання 
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

"Ужгородський національний університет" 

Факультет міжнародних економічних відносин 

Кафедра__________________________________________________________ 
(назва кафедри) 

галузь знань: 0302 -“Міжнародні відносини” 

напрям підготовки: 6.030203 - “Міжнародні економічні відносини” 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Завідувач кафедри  

_____________________________________ 
(назва кафедри) 

                                                              ____________________________________                                                                        

        __________   _________________________ 
                                                                     (підпис)                       (прізвище та ініціали) 

" ____________________________ " _________ рік _____  

                                                           

ЗАВДАННЯ 

на дипломну роботу бакалавра 

студента___________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

1. Тема роботи: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

затверджена рішенням кафедри________________________________________ 

__________________________________________________, протокол №__від 

"__"________201  р. 

2. Термін виконання студентом роботи_________________________________ 

3. Перелік належних до розробки питань________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
4. Вихідні дані для роботи ____________________________________________  

5.Перелік графічного матеріалу    таблиці, рисунки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання на дипломну роботу бакалавра ____________ р. 

Керівник ___________    _____________________ 
                 (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 

Прийняв завдання до виконання_________   __________________ 
                                                                                                        (підпис)                            (прізвище та ініціали) 
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Додаток В.1 

Типовий бланк завдання 
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

"Ужгородський національний університет" 

Факультет міжнародних економічних відносин 

Кафедра__________________________________________________________ 
(назва кафедри) 

галузь знань: 05 - “Соціальні та поведінкові науки” 

спеціальність: 8.056 - “Міжнародні економічні відносини” 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Завідувач кафедри  

_____________________________________ 
(назва кафедри) 

                                                              ____________________________________                                                                        

        __________   _________________________ 
                                                                     (підпис)                       (прізвище та ініціали) 

" ____________________________ " _________ рік _____  

                                                           

ЗАВДАННЯ 

на дипломну роботу магістра 

студента___________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

1. Тема роботи: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

затверджена рішенням кафедри________________________________________ 

__________________________________________________, протокол №__від 

"__"________201  р. 

2. Термін виконання студентом роботи_________________________________ 

3. Перелік належних до розробки питань________________________________ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
4. Вихідні дані для роботи ____________________________________________  

5.Перелік графічного матеріалу    таблиці, рисунки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання на дипломну роботу магістра ________ р. 

Керівник ___________    _____________________ 
                 (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 

Прийняв завдання до виконання_________   __________________ 
                                                                                                        (підпис)                            (прізвище та ініціали) 
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 Додаток В.2 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

Найменування розділів роботи Термін 

виконання 

Примітки 

Розділ 1. Закономірності функціонування   

МВФ та МБРР на міжнародному  валютно-

фінансовому ринку 

  

1.1   1.1Сутність, організаційна структура та форми 

діяльності МВФ 

  

1.2 Передумови створення, структура та  

напрями діяльності  МБРР 

  

1.3 Роль МВФ та МБРР у регулюванні 

міжнародних економічних відносин 

  

Розділ 2. Особливості діяльності  МВФ та 

МБРР у сфері регулювання валютно-

фінансових відносин 

  

2.1 Аналіз кредитно-фінансової  діяльності  

МВФ на сучасному етапі 

  

2.2 Оцінка ефективності реалізації проектів за 

участю МБРР 

  

2.3  Перспективи функціонування МВФ та 

МБРР у сфері регулювання міжнародних 

валютних відносин  

  

Розділ 3. Стан та перспективи співробітництва 

України з міжнародними фінансовими інституціями 
  

3.1 Досвід та перспективи співпраці України з МВФ   

3.2 Ефективність співробітництва України з 

МБРР та шляхи його підвищення 

  

3.3 Напрями вдосконалення роботи України з 

міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями 

  

 

 

 

Науковий керівник роботи: _______________________  

Завдання прийнято студентом до виконання: ________  
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 Додаток  Д 

 
 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломна  робота бакалавра (магістра) на тему:  

Діяльність МВФ та МБРР у сфері регулювання міжнародних валютних 

відносин. 

 

Дипломна робота  містить 98 сторінок, 12 таблиць, 7 рисунків, перелік 

використаних джерел з 80 найменувань на 7 сторінках, 5 додатків. 

Ключові слова: МВФ, МБРР, міжнародні валютно-фінансові відносини, 

валютно-фінансове співробітництво. 

Об’єктом дослідження є діяльність МВФ та МБРР у сфері 

регулювання міжнародних валютних відносин. 

Предметом дослідження є механізм співробітництва МВФ та МБРР з 

учасниками міжнародних валютних відносин, зокрема з Україною. 

Мета дипломної роботи: дослідження теоретичних основ діяльності 

міжнародно-фінансових інституцій, аналіз фінансово-кредитної політики 

МВФ та МБРР по відношенню до України та країн-членів даних організацій, 

визначення напрямків удосконалення співпраці України з міжнародними 

фінансово-кредитними інституціями та удосконалення механізму 

співробітництва організацій з країнами-членами. 

Теоретичною та методологічною основою даної роботи стали 

фундаментальні положення зарубіжної та вітчизняної теорії функціонування 

та розвитку міжнародних валютно-фінансових організацій. Для досягнення 

визначеної мети залежно від складності наукових завдань застосовувався 

комплекс загальнонаукових методів: аналіз і узагальнення, класифікація, 

оцінювання; системний та порівняльний аналіз.  

Реферат подається українською та англійською мовами. 
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Додаток Ж.1 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Кафедра міжнародних економічних відносин 

 
 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТА 
 

 

НАЗВА ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ 
 

8.056 «Міжнародні економічні відносини» 

Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник: 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання 

(посада) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужгород – 2017 
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Продовження додатку Ж.1 

 

Реєстрація ____________ 
                             (номер) 

 

«__» ______________  2017р.       _______________             ________________         
                                                       (підпис лаборанта кафедри)        (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

Дипломна робота допущена до захисту 

 
 

Завідувач кафедри 

 

____________________    ____________________ 
         (підпис)                                (ініціали, прізвище) 
 

«__» ______________  201.. р.            

 

 

 

 

 

 

Рецензент 

____________________    _________________ 
         (підпис)                                (прізвище, ініціали) 
                                          

                                           ________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання) 
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Додаток Ж.2 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Кафедра міжнародних економічних відносин 

 
 

РАЦІН АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА 
 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ МВФ ТА МБРР У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН 

 

8.056 «Міжнародні економічні відносини» 

Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра 
 

 

 

Науковий керівник: 

Брензович Катерина Степанівна 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужгород – 2017 
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Продовження додатку Ж.2 

 

Реєстрація ____________ 
                             (номер) 

 

«__» ______________  2017р.           _______________             Цімболинець Г.І. 
                                                        (підпис лаборанта кафедри)           

 

 

 

 

 

 

Дипломна робота допущена до захисту 

 
 

Завідувач кафедри 

 

____________________    В.П. Приходько 
         (підпис)                                 
 

«__» ______________  201.. р.            

 

 

 

Рецензент 

____________________    Капітан Л.І. 
         (підпис)                                 
                                           доктор історичних наук, професор 
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Додаток Ж.3 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Кафедра міжнародних економічних відносин 

 
 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТА 
 

 

НАЗВА ВИПУСКОВОЇ РОБОТИ 
 

6.030203 «Міжнародні економічні відносини» 

Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник: 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання 

(посада) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужгород – 2017 
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Продовження додатку Ж.3 

 

Реєстрація ____________ 
                             (номер) 

 

«__» ______________  2017р.       _______________             ________________         
                                                       (підпис лаборанта кафедри)        (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

Дипломна робота допущена до захисту 

 
 

Завідувач кафедри 

 

____________________    ____________________ 
         (підпис)                                (ініціали, прізвище) 
 

«__» ______________  201.. р.            

 

 

 

 

 

 

Рецензент 

____________________    _________________ 
         (підпис)                                (прізвище, ініціали) 
                                          

                                           ________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання) 
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Додаток Ж.4 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Кафедра міжнародних економічних відносин 

 
 

РАЦІН АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА 
 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ МВФ ТА МБРР У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН 

 

6.030203 «Міжнародні економічні відносини» 

Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник: 

Брензович Катерина Степанівна 

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужгород – 2017 
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Продовження додатку Ж.4 

 

Реєстрація ____________ 
                             (номер) 

 

«__» ______________  201. р.           _______________             Цімболинець Г.І. 
                                                        (підпис лаборанта кафедри)           

 

 

 

 

 

 

Дипломна робота допущена до захисту 

 
 

Завідувач кафедри 

 

____________________    В.П. Приходько 
         (підпис)                                 
 

«__» ______________  201.  р.            

 

 

 

Рецензент 

____________________    Капітан Л.І. 
         (підпис)                                 
                                           доктор історичних наук, професор 
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Додаток З 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП…………………………………………………………………………….4 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МВФ ТА МБРР 

НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОМУ РИНКУ………...7 

1.1 Сутність, організаційна структура та форми діяльності МВФ……………7 

1.2 Передумови створення, структура та напрями діяльності МБРР………...15 

1.3 Роль МВФ та МБРР у регулюванні міжнародних  

економічних відносин…………………………………………………………...30 

Висновки до розділу 1…………………………………………………………...34 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МВФ ТА МБРР У 

СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНО - ФІНАНСОВИХ  

ВІДНОСИН………………………………………………………………….…..35 

2.1 Аналіз кредитно-фінансової діяльності МВФ на сучасному етапі……………...35 

2.2 Оцінка ефективності реалізації проектів за участю МБРР………………..45 

2.3 Перспективи функціонування МВФ та МБРР у сфері регулювання 

міжнародних валютних відносин……………………………………………….55 

Висновки до розділу 2…………………………………………………………...69 

РОЗДІЛ 3. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 

З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ…………….70 

3.1 Досвід та перспективи співпраці України з МВФ…………………………70 

3.2 Ефективність співробітництва України з МБРР…………………………..80 

3.3 Напрями вдосконалення роботи України з міжнародними фінансово-

кредитними організаціями……………………………………………………...90 

Висновки до розділу 3………………………………………………………..…94 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..95 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….98 

ДОДАТКИ………………………………………………………………………100 
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Додаток К 

 

Характеристика розділів дипломної роботи  

 
Розділи Загальна характеристика розділу Структура, зміст розділу Обсяг 

арк. 

те
о
р
ет

и
ч
н

и
й

 

Викладаються основні теоретичні 

та методичні положення щодо 

обраної проблеми. Розділ має 

носити   проблемний   характер. 

Автору слід  показати  глибокі 

знання   сучасного   стану   

економічної      думки,       

виявити дискусійні та невирішені 

аспекти теми, своє ставлення до 

них, накреслити шляхи їх 

вирішення. Передбачає огляд 

значної кількості    літературних    

джерел    з обов'язковим 

посиланням на них. 

Розділ 1. Закономірності   

функціонування МВФ та МБРР на 

міжнародному  валютно-

фінансовому ринку 

1.1 Сутність, організаційна 

структура та форми діяльності 

МВФ 

1.2  Передумови створення, 

структура та  напрями діяльності  

МБРР 

1.3 Роль МВФ та МБРР у  

регулюванні міжнародних 

економічних відносин 

30 

ан
ал

іт
и

ч
н

и
й

 

На основі аналізу діяльності 

об’єкту дослідження, спеціальних 

економічних обстежень автор 

повинен виявити позитивні і 

негативні моменти, встановити 

причини недоліків, оцінити 

можливості щодо реалізації мети 

випускної роботи. 

Розділ 2. Особливості діяльності  

МВФ та МБРР у сфері 

регулювання валютно-фінансових 

відносин 

2.1 Аналіз кредитно-фінансової  

діяльності  МВФ  на сучасному 

етапі 

2.2 Оцінка ефективності реалізації 

проектів за участю  МБРР 

2.3   Перспективи функціонування 

МВФ та МБРР у сфері 

регулювання міжнародних 

валютних відносин 

40 

о
п

ти
м

із
ац

ій
н

о
-п

р
и

к
л
ад

н
и

й
 

На основі проведеного аналізу 

автор повинен запропонувати 

конкретні заходи щодо реалізації 

мети роботи, зробити необхідні 

розрахунки і визначити 

соціально-економічну 

ефективність запропонованих 

заходів. 

Розділ 3. Стан та перспективи 

співробітництва України з 

міжнародними фінансовими 

інституціями 

3.1 Досвід та перспективи 

співпраці України з МВФ 

3.2 Ефективність співробітництва  

України з МБРР та шляхи його 

підвищення 

3.3 Напрями вдосконалення роботи 

України з міжнародними 

фінансово-кредитними 

організаціями 

30 
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Додаток Л 

 

Контрольний список необхідних складових дипломної роботи 
 

Перед представленням дипломної роботи керівнику перевірте, будь 

ласка, наявність у Вашій роботі таких складових: 

o титульний аркуш; 

o зміст; 

o вступ; 

o основна частина з виділеними розділами і підрозділами; 

o висновки; 

o список використаних джерел; 

o упорядковані та пронумеровані додатки. 

 

 

Конверт повинен містити: 

 

o типовий бланк завдання до роботи; 

o відгук керівника; 

o рецензію; 

o реферат; 

o диск з роботою. 
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Додаток М 

 

Таблиця 1.1 

 

Діючі кредитні програми МВФ станом  

на 31 жовтня 2016 року (млн. СДР)  

Держава-член Дата 

домовленості 

Дата 

завершення 

програми 
Загальна сума 

(млн. СДР) 

Невикористані 

кошти 

(млн. СДР) 

Домовленості stand-by 

Боснія та 

Герцеговина 

26.09.2012 30.06.2015 558  135 

Грузія  30.07.2014 29.07.2017 100 60 

Йорданія 3.08.2012 2.08.2015 1364 512 

Румунія 27.09.2013 26.09.2015 1751 1751 

Туніс 7.06.2013 6.06.2015 1146 430 

Україна 30.04.2014 29.04.2016 10976 8003 

Разом    15895 10891 

Програми розширеного кредитування 

Албанія 28.02.2014 27.02.2017 296 248 

Вірменія 7.03.2014 6.05.2017 82 70 

Кіпр 15.05.2013 14.05.2016 891 520 

Греція 15.03.2012 14.03.2016 23785 13561 

Ямайка 1.05.2013 30.04.2017 615 301 

Пакистан 4.09.2013 3.09.2016 4393 2953 

Сейшельські 

острови 

4.06.2014 3.06.2017 12 10 

Разом   30074 17663 

Превентивна лінія для надання ліквідності 

Морокко 28.07.2014 27.07.2016 3235 3235 

Разом   3235 3235 

Гнучка кредитна лінія 

Колумбія 24.06.2013 23.06.2015 3870 3870 

Мексика 30.11.2012 29.11.2014 47292 47292 

Польща 18.01.2013 17.01.2015 22000 22000 

Разом   73162 73162 

Разом по всіх 

програмах 

  122366 104951 

 

Джерело: [41; 48] 
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Таблиця 1.2 

Механізми фінансування МВФ  
Кредитний механізм 

(рік введення) 

Мета Ліміти доступу Строк погашення 

1 2 3 4 

Кредитні транші та механізм розширеного кредитування 

Домовленість про 

кредит stand-by 

(1952) 

Середньострокова 

допомога країнам, 

що відчувають 

короткострокові 

труднощі 

фінансування 

платіжного балансу. 

Річний: 200% квоти, 

разом: 600% квоти. 

Процентна ставка – 

3,25% 

3,5-5 років 

Механізм 

розширеного 

кредитування (1974) 

Підтримка 

структурних реформ 

з метою подолання 

труднощів 

платіжного балансу 

довгострокового 

характеру. 

Річний: 200% квоти, 

разом: 600% квоти. 

Процентна ставка – 

4,5% 

4,5-10 років 

Гнучка кредитна 

лінія (2009) 

Гнучкий інструмент 

використання 

кредитних траншів 

для задоволення всіх 

потреб, пов’язаних з 

фінансуванням 

платіжного балансу, 

потенційних або 

фактичних. 

Відсутні 3,5-5 років 

Превентивна лінія 

для надання 

ліквідності (2011) 

Інструмент для країн 

з надійними 

економічними 

детермінантами та 

обґрунтованою 

економічною 

політикою. 

250% квоти на 6 

місяців, 500% квоти 

при затвердженні 

програми строком на 

1-2 роки. Разом 

1000% квоти після 

12 місяців 

задовільного 

прогресу.  

3,5-5 років 

Спеціальні механізми 

Інструмент для 

прискореного 

фінансування (2011) 

Швидке надання 

фінансової допомоги 

всім державам-

членам, що 

відчувають термінові 

потреби у 

фінансуванні 

платіжного балансу. 

Річний: 50% квоти, 

разом: 100%. 

3,5-5 років 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 

Розширений 

кредитний механізм 

(2010) 

Середньострокова 

допомога в 

подоланні проблем 

платіжного балансу 

Річний: 100% квоти, 

разом: 300% квоти 

5,5-10 років 

Механізм кредиту 

stand-by (2010) 

Задоволення 

короткострокових 

потреб у 

фінансуванні 

платіжного балансу 

та превентивних 

потреб 

Річний: 100% квоти, 

разом: 300% квоти. 

Превентивні 

домовленості: 

річний – 75% квоти і 

середньорічний – 

50% квоти 

4-8 років 

Механізм 

прискореного 

кредитування (2010) 

Прискорена 

допомога для 

задоволення 

термінових потреб в 

фінансуванні 

платіжного балансу 

Річний: 25% (в 

період шоків: 50% 

квоти), разом: 100% 

(в період шоків: 

125% квоти). 

5,5-10 років 

 

Джерело: розроблено/узагальнено/складено автором на основі джерел [43; 

48] 
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Додаток Н 

 

 

Рис. 1.1 Обсяг наданих та повернутих коштів МВФ 

за 2010-2014 роки (млрд. СДР.) 

Джерело: [48] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Основні механізми кредитування МВФ 

Джерело: розроблено автором на основі джерел [35; 49] 

 

Механізми кредитування МВФ 

Резервна частка Кредитна частка Механізм розширеного кредитування 
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Додаток П 

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У 

СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

(відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)  

 

Книги 

 

Однотомний документ 

 

Один автор  

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. 

Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006.  307 с. – (Джерела християнського Сходу. 

Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14). 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в 

неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – Київ 

: Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-

т математики НАН України ; т. 59).  

 

Два автори 

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині 

: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – Київ : Києво-Могилян. 

акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна 

дипломатична" ; вип. 1). 

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. 

Черняк. – Київ : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека 

адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання 

Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).  

 

Три автори  

1. Мінцер О. П. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині 

: навч. пос. для студ. / О. П. Мінцер, Ю. В. Вороненко, В. В. Власов. – Київ : 

Вища школа, 2003. – 350 с. 

2. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. 

Любар, М. Г. Стельмахович, А. Т.Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447с. 

 

Чотири автори 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / 

[Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – Київ 

: Украгропромпродуктивність, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. 

Економічні нормативи). 

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для 

учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. 
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М. Сердюк. – Київ : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-

технічна освіта).  

 

П’ять і більше авторів  

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. 

М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Харьков : Гуманитар. 

центр, 2007. – 510 с. 

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 

працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. 

Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – Київ : Укр. ін-т соц. дослідж., 

2005. – 115 с.  – (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 

кн. ; кн. 13).  

 

Без автора 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. 

Клос]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу). 

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упоряд., 

прим. В. О. Шевчук]. – Київ : Грамота, 2007. – 638, [1] с. 

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі 

та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія] / упоряд.: Л. Таран, 

О. Лагутенко]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. 

 

Багатотомний документ 

 

Багаторівневий опис 

Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. 

вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – Т. 1: Загальна частина. – 

2004. – 583 с. ; т. 2 : Особлива частина. – 2005. – 624 с. 

 

Однорівневий опис 

Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. 

вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – 2 т. 

 

Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання 

 

Багаторівневий опис 

Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. 

вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – Т. 1: Загальна частина. – 

2004. – 583 с. 
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Однорівневий опис 

 

Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. 

вищих навч. закл. : у 2 т. Т. 1 : Загальна частина / НАН України, Ін-т держави 

і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004. – 583 с. 

 

 

Матеріали конференцій, з’їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового 

комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь 

України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. 

політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Харків. 

держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на 

республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т 

статистики, обліку та аудиту. – Київ : ІСОА, 2002. – 147 с. 

3. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : 

праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – Київ : 

Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000). 

 

Словники 

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Харків : 

Халімон, 2006. – 175, [1] с.  

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і 

понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. 

Тимошенко. – Київ : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 

 

Атласи 

1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур 

нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та 

лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге 

вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 

2. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – 

Харків : Ранок, 2005. – 96 с.  

 

Законодавчі та нормативні документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 груд. 2005 р. / 

Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – 

(Бібліотека офіційних видань). 

2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. 

Заболотько. – Київ : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – 

(Нормативні директивні правові документи). 
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Стандарти 

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та 

огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–

01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – ІV, 231 с. – (Національний 

стандарт України). 

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-

9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 

2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).  

 

Каталоги 

1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-

упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. 

2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Університ. кн., 

2003]. – 11 с. 

 

Бібліографічні покажчики 

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, 

захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного 

університету фізичної культури у 2006 / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. 

технології, 2007. – 74 с. 

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / 

[уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 

2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).  

 

Дисертації 

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора 

фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – Київ, 2005. – 276 с.  

2. Іванова К. Ю. Господарсько-правове регулювання договірних зобов’язань 

інноваційного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Іванова Ксенія 

Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т “Юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого” ; наук. кер. Атаманова Ю. Є. – Харків, 

2012. – 202 с. 

 

Автореферати дисертацій 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих 

органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. 

Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних 

показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними 

фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 

05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші 

Данг. – Київ, 2007. – 20 с.  
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Аналітичний опис 

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 

 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування 

системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. 

Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-

18, 35-38. 

2. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа 

интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. 

Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні 

технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61. 

3. Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній 

пресі / Тетяна Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 5. – С. 29-

32. 

4.Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, 

Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та 

організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29. 

5. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. 

Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / 

Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291. 

6. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования 

технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. 

Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников 

энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3–5 окт. 2007 г. : 

тезисы докл. – Харьков, 2007. – С. 33.  

 

Електронні ресурси 

 

Локальний доступ 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. 

Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса, 2003. 

– (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – 

Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 

97-2000. – Назва з контейнера. 

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та 

віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний 

ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. 

статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – КИЇВ :CD-вид-во «Інфодиск», 

2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис 

населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM 

Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрана. 
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Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу 

1. Нормативні акти України [Електронний ресурс] // Кадрове діловодство : 

довідник роботодавця / І. Б. Єрмаков. – 3-тє вид., доп. – Електрон. дані та 

прогр. – Київ : Бізнес Сисеми, 2005. – 1 електронний опт. диск (CD-ROM): 

кол. : 12 см. – Системні вимоги: Microsoft Windiws 95/98/2000/XP  ; 128 Mb 

RAM ;  SVGA (1024 ×768). – Назва з екрана. – Відом. про вид. з буклету. 

 

Віддалений доступ 

Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Web-сайт) 

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : НБУВ, 2013-2015. – Режим 

доступу: www.nbuv.gov.ua . – Назва з екрана.  – Дата публікації: 18.05.2015. – 

Дата перегляду : 30.03.2016. 

Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Бібліографічна база 

даних) 

1. Електронний каталог Національної парламентської бібліотеки України 

[Електронний ресурс] : [політемат. база даних містить відом. про вітчизн. та 

зарубіж. кн., брош., що надходять у фонд НПБ України]. – Електронні дані 

(803 438 записів). – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2002-2015. – Режим 

доступу: catalogue.nplu.org. – Назва з екрана. – Дата публікації: 18.01.2015. – 

Дата перегляду : 30.03.2015. 

Бібліографічний опис ресурсу віддаленого доступу (Інтернет-портал) 

1. Ukr.net [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Електронні дані. – 

[Київ : Український Інтернет холдинг ТОВ "Укрнет", 1998-2015]. – Режим 

доступу: www.ukr.net. – Назва з екрана. – Дата публікації: 18.01.2015. – Дата 

перегляду : 30.03.2015. 

Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу – стаття з 

електронного журналу 

1. Івахненков С. В. Особливості фінансового контролінгу в стратегічному 

управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // 

Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні 

дані. – [Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС 

Центр", 2012]. – № 7. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua. – Назва з 

екрана. – Дата публікації: 11.02.2012. – Дата перегляду : 28.03.2012. 

Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу – стаття з 

Web-сайту 

1. Umland A. Nichtideologische Motivationen der "Swoboda"-Wähler : 

Hypothesen zum Elektorat der ukrainischen radikalen Nationalisten bei den 

Parlamentswahlen vom Oktober 2012 [Electronic resourse] / Andreas Umland // 

Ukraine-Analysen. – Electronic data. – [Bremen : Universität Bremen und der 

Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, 2012]. – № 109. – P. 8-9. – Mode of 

access: World Wide Web: ukraine-nachrichten.de/nichtideologische-motivationen-

swoboda-w%C3%A4hler_3682_meinungen-analysen (viewed on June 13, 2013). – 

Title from the screen. 
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Примітки: 

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. 

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У 

бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні 

елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують 

ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі. 
Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються 

для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації. 
3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, 

необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду 

публікації. 
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Додаток Р 

 

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКУ                                     

                                                                                                           Додаток А 

 

Таблиця А.1 

 

Діючі кредитні програми МВФ станом  

на 31 жовтня 2016 року (млн. СДР)  

 

Держава-член 

 

Дата 

домовленості 

 

Дата 

завершення 

програми 

Загальна сума 

(млн. СДР) 

Невикористані 

кошти 

(млн. СДР) 

Домовленості stand-by 

Боснія та 

Герцеговина 

26.09.2012 30.06.2015 558  135 

Грузія  30.07.2014 29.07.2017 100 60 

Йорданія 3.08.2012 2.08.2015 1364 512 

Румунія 27.09.2013 26.09.2015 1751 1751 

Туніс 7.06.2013 6.06.2015 1146 430 

Україна 30.04.2014 29.04.2016 10976 8003 

Разом    15895 10891 

Програми розширеного кредитування 

Албанія 28.02.2014 27.02.2017 296 248 

Вірменія 7.03.2014 6.05.2017 82 70 

Кіпр 15.05.2013 14.05.2016 891 520 

Греція 15.03.2012 14.03.2016 23785 13561 

Ямайка 1.05.2013 30.04.2017 615 301 

Пакистан 4.09.2013 3.09.2016 4393 2953 

Сейшельські 

острови 

4.06.2014 3.06.2017 12 10 

Разом   30074 17663 

Превентивна лінія для надання ліквідності 

Марокко 28.07.2014 27.07.2016 3235 3235 

Разом   3235 3235 

Гнучка кредитна лінія 

Колумбія 24.06.2013 23.06.2015 3870 3870 

Мексика 30.11.2012 29.11.2014 47292 47292 

Польща 18.01.2013 17.01.2015 22000 22000 

Разом   73162 73162 

Разом по всіх 

програмах 

  122366 104951 

Джерело: [41; 38] 
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Додаток  Б 

 

 

Рис. Б.1  Динаміка зростання потенційного обсягу виробництва та його 

складових в країнах, що розвиваються 

Джерело: [45; 39] 
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Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної 

роботи бакалавра та магістра напряму підготовки 6.030203, спеціальності 

8.056 -"Міжнародні  економічні відносини" всіх форм навчання сформовано 

у відповідності до «Положення про дипломну роботу (проект)», 

затвердженого Вченою радою ДВНЗ «УжНУ» (протокол №14 від 13.12.2016) 

на основі: Державного стандарту України ДСТУ 3008-95. (Документація. 

Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: 

Держстандарт України, 1996. – 36 с.), а також: 

1. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. 

Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене /Автор-

упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, профессор. К. : 

редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", Видавництво 

"Толока", 2010. – 80 с. (Розділ 4. Основні вимоги до оформлення 

дисертацій, С. 45-62). 

2. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // 

Бюлетень ВАК України. 2011. - № 9-10. – С. 2-11. 

3. Довідник здобувача наукового ступеня : Зб. нормат. док. та інформ. 

матеріалів з питань атестац. наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. 

Ю. І. Цеков; за ред. В. Д. Бондаренка. – 5-е вид., випр. і допов. – К. :. 

Ред. "Бюл. Вищої атестац. Коміс. України" : Вид-во "Толока", 2011. – 

56 с. 
 


