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ВСТУП 

Заключним етапом для визначення рівня відповідності, отриманих у 

результаті навчання теоретичних знань та практичних навичок, компетентностей 

до вимог стандартів вищої освіти після закінчення студентами навчання за 

спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність на здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є атестація випускників, яка 

здійснюється у формі захисту дипломної роботи. 

В процесі виконання дипломної роботи студент має продемонструвати 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування 

підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. Тобто, студент використовує базу знань, 

умінь та практичних навичок (компетенцій), набутих протягом усього терміну 

навчання.  
Виконання та захист дипломної роботи випускником-майбутнім фахівцем 

за освітнім ступенем бакалавр має за мету: 

− систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 

знань з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та застосування їх 

при вирішенні конкретних наукових, економічних виробничих й інших 

завдань; 

− розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою 

дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи;  

− набуття досвіду представлення та публічного захисту результатів своєї 

діяльності. 
Виконання дипломної роботи мають професійні завдання, які виконуються 

на етапах підготовки роботи шляхом: 

− визначення проблеми дослідження; 

− формування і завдань дослідження; 

− обґрунтування предмета творчого аналізу, який відображає суть 

досліджуваної проблеми і пов'язує між собою структурні складові 

дипломної роботи; 

− вибору методів дослідження та обґрунтування доцільності їх 

використання; 

− підбору інформаційних джерел; 

− проведення комплексного аналізу діяльності підприємства, на 

матеріалах якої виконується робота; 

− розроблення пропозицій та обґрунтування вирішення конкретних 

завдань (основному діагностичних завдань, що потребує, як правило, 

вибору відомих методів рішень), спрямованих на підвищення 

ефективності діяльності організації у сферах підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

Рекомендації, які наводяться в даній методичній розробці, допоможуть 

студентові успішно виконати дипломну роботу та дотриматися вимог щодо 
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структури її написання, оформлення, а також безпосередньої підготовки до 

процедури захисту результатів свого дослідження. 

Дипломна робота бакалавра денної форми навчання виконується у 

восьмому семестрі, заочної форми навчання - у дев'ятому семестрі. 
 

1. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ 

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

- підготовчий, на якому студент обирає тему дипломної роботи та 

керівника, оформлює це в установленому порядку і отримує від керівника 

індивідуальне завдання, яке необхідно вирішити під час проходження 

переддипломної практики (наприклад, вивчення стану проблеми, опрацювання 

літературних джерел, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних 

експериментів, досліджень тощо);  

– основний, який починається після захисту звіту про виконання програми 

переддипломної, на цьому етапі відбувається безпосереднє виконання 

випускником, відповідно до календарного план-графіку, завдання, 

затвердженого завідувачем випускової кафедри, і перевірка матеріалів 

дипломної роботи;  

– заключний, на якому опрацьовується доповідь випускника щодо змісту 

дипломної роботи, відбувається її (його) попередній розгляд (передзахист) в 

комісії, яка складається з науково-педагогічних працівників випускової кафедри, 

з метою вирішення питання щодо допуску (недопуску) випускника до захисту на 

засіданні екзаменаційної комісії (далі ЕК), оформлюються в установленому 

порядку всі необхідні документи, в тому числі, відгук керівника, здійснюється 

рецензування дипломної роботи (проекту) та передача дипломної роботи 

(проекту) з усіма матеріалами до ЕК (не пізніше, ніж за один день до захисту 

дипломної роботи). 

Вибір теми дипломної роботи є важливим етапом, оскільки правильність 

її обрання, відповідно до наукових інтересів студента, є гарантією її успішного 

написання та захисту студентом. При обранні теми випускникові необхідно 

керуватися наступним: 

— науковими інтересами та власними уподобаннями; 

— тематикою наукового дослідження, що веде кафедра; 

— особливостями баз практики або місця постійної роботи, на матеріалах 

яких виконується робота; 

— актуальністю проблеми, що розглядається в роботі для підприємств, 

організацій, у державі, світі; 

— можливостями отримати необхідні матеріали для підготовки роботи; 

— власними можливостями розкриття обраної теми на належному рівні. 
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Рис. 1 - Основні етапи виконання та захисту дипломної роботи 

 

Теми дипломних робіт обираються із запропонованого кафедрою переліку 

та за погодженням з науковим керівником. Теми не мають повторюватися, одна 

тема, закріплена за одним студентом відповідно до наказу ректора. Теми можуть 

бути скореговані у відповідності з умовами практики або місця постійної роботи 

студента, але з дозволу наукового керівника та завідувача кафедри. 

Зразок оформлення заяви студента на затвердження теми дипломної 

роботи наведено у додатку А, крім того конкретизуються сторки виконання 

дипломної роботи (додаток Б). 

 

Формулювання мети, завдань, предмету та об’єкту дослідження. Після 

того, як тему обрано потрібно сформулювати мету дослідження, а також 

вказати конкретні завдання, які мають бути розв'язані відповідно до даної мети. 

Це зазвичай робиться у формі перерахування (вивчити..., описати..., 

встановити..., з'ясувати..., вивести формулу... і т.ін.). 

Підготовчий

•вибір теми дипломної роботи

•формулювання мети, завдань, визначення наукового об'єкту та
предмету роботи

•опрацювання інформації з різних джерел: наукових,
статистичних збірників, нормативно-правових документів,
даних, отриманих під час проходження практики, на базі якої
виконується дослідження.

•формулювання та затвердження індивідуальтного завдання

•складання плану роботи

Основний

•безпосереднє виконання дипломної роботи, відповідно до
календарного план-графіку, завдання, затвердженого
завідувачем випускової кафедри

•перевірка матеріалів дипломної роботи керівником та
консультантами з окремих розділів

Заключний

•опрацювання доповіді випускника відповідно до змісту
дипломної роботи та компонування й оформлення роздаткового
матеріалу

•оформлення відгуку керівника, рецензування дипломної роботи

•попередній захист дипломної роботи

•передача дипломної роботи до екзаменаційної комісії

•захист дипломної роботи
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Формулювання названих завдань слід робити якомога ретельніше, 

оскільки опис їх розв'язання становитиме зміст розділів роботи.  

Надалі формулюються об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт - це процес 

або явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення. Предмет 

- це те, що 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, котра є предметом дослідження. Саме на нього і 

спрямована основна увага, саме предмет дослідження визначає тему роботи. 

 

Формування і затвердження індивідуального завдання та складання 

плану роботи.  

Формування і затвердження індивідуального завдання направлено на 

досягнення наступних цілей: 

— окреслити методологічні рамки розробки теми шляхом визначення 

наукового об’єкту, предмету і мети роботи; 

— визначити основні напрямки роботи та відобразити їх в структурі 

дипломної роботи; 

— встановити підприємство чи установу на матеріалах якого виконується 

дипломної роботи; 

— сформулювати завдання, що дозволяють продемонструвати набуті 

студентом професійні компетенції; 

Індивідуальне завдання оформляється у двох примірниках: один 

зберігається на кафедрі, другий — у студента. Свій примірник студент розміщує 

у дипломній роботі після титульного аркуша.  

Форму індивідуального завдання на дипломну роботу наведено у додатку 

В. 

У завданні зазначаються:  

- інститут (факультет), випускова кафедра, освітній ступінь чи випускника, 

напрям підготовки (спеціальність) чи спеціалізація;  

- тема дипломної роботи та наказ ректора (номер та дата затвердження 

теми);  

- термін виконання дипломної роботи 

- вихідні дані до дипломної роботи (проекту):  

задані кількісні та/або якісні показники (характеристики) щодо умов, 

засобів та методів, які характеризують спрямованість наукового дослідження, 

конкретизують методику розв'язання теоретичних проблем та проведення 

експерименту тощо;  

зміст пояснювальної записки (перелік усіх її розділів);  

перелік ілюстративного матеріалу (діаграм, плакатів тощо);  

календарний план-графік (перелік та планові терміни виконання 

конкретних завдань за кожним розділом роботи, причому, формулювання 

конкретних завдань має бути в наказовому нахилі, тобто починатися зі слів: 

«Розробити...», «Обґрунтувати...», «Провести аналіз...», «Розрахувати...» тощо;  



8 

 

консультанти з окремих розділів дипломної роботи, зазначається прізвище, 

ініціали та посада консультанта, дата видачі консультантом та прийняття 

випускником індивідуального завдання за цим розділом з його особистим 

підписом;  

дата видачі завдання на дипломну роботу.  

Паралельно складається план, який відображає завдання, поставлені у 

роботі, які в свою чергу формулюються для досягнення поставленої мети, 

вирішення поставленої проблеми. План допомагає студентові правильно 

вибудувати роботу, конкретизувати, структурувати її, послідовно викласти 

власні думки, результати досліджень, що полегшує виконання дипломної роботи 

студентом-випускником. 

 

2. ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ,  

ЇЇ СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ  

 

Оформлення пояснювальної записки дипломної роботи здійснюється 

відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-2005, 2006 

«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», 

даних вимог та інших нормативних документів. Виконана дипломна робота 

повинна бути зброшурована і мати тверду палітурку. Не допускається з'єднання 

її аркушів скріпкою або швидкозшивачем. Мова викладу матеріалу – державна. 

Обсяг роботи має становити 80-100 сторінок. 

При підготовці та написанні дипломної роботи необхідно враховувати 

вимоги нормативних документів, неухильно дотримуватися встановленого 

порядку подання текстового матеріалу, таблиць, формул, ілюстрацій тощо.  

Пояснювальна записка повинна містити:  

- титульний аркуш (Додаток Д);  

- завдання на виконання дипломної роботи (Дадаток В);  

- зміст;  

- перелік умовних позначень, скорочень, термінів;  

- вступ;  

- основну частину (розділи та підрозділи);  

- висновки;  

- список використаних джерел;  

- додатки (за необхідності).  

Окремо до дипломної роботи додаються відгук керівника дипломної 

роботи, рецензія та інші матеріали (результати перевірки на плагіат, електронна 

версія (диск) дипломної роботи, шість примірників наочного матеріалу). 

Виконаня дипломної роботи починається з написання вступу, який 

розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, підстави і вихідні 

дані для розробки теми, формулювання суперечностей, обґрунтування 

необхідності проведення дослідження.  

Основні компоненти вступу викладаються у такій послідовності: 

 актуальність теми 
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 мета досліджень 

 завдання дипломної роботи 

 об’єкт дипломної роботи,  

 предмет дипломної роботи 

 завдання,  

 методологічні засади та методи дослідження,  

 інформаційна база 

В актуальності теми висвітлюється головне – сутність і необхідність 

вивчення даної проблеми.  

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також 

його кінцевим результатом і шляхами його дослідження, як правило, вона 

співпадає з формулюванням теми.  

Об’єкт дослідження – це вся сукупність відношень різних аспектів теорії і 

практики науки, яка слугує для дослідження джерелом інформації (це галузь, 

підприємство) або це явище, процес, комплекс який породжує проблему і є 

обраним для вивчення.  

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Це лише суттєві зв’язки 

та відношення, властивості, аспекти, функції, які є визначальними для даного 

дослідження (управління, кадрове забезпечення, ефективність). Іншими 

словами, об’єктом виступає те, що існує незалежно від нашого дослідження, а 

предметом – те, що в цьому об’єкті досліджується (властивості, фізичні поля, 

процеси, явища), тобто як категорії наукового  процесу вони співвідносяться між 

собою як загальне і часткове, предмет визначає конкретну тему дослідження. 

Елементом вступу є також інформація про методологічні засади та методи 

дослідження, які будуть застосовані студентом для вирішення поставлених 

завдань і досягнення головної мети роботи. Дані про використання певних 

методів, як інструменту для отримання і обробки фактичного матеріалу повинні 

бути конкретними, із зазначенням мети та суті їх застосування. 

Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів.  

Кожний розділ починають з нової сторінки, є закінченою частиною роботи 

і містить усі необхідні дані та закінчується рекомендаціями та висновками автора 

по даній частині роботи.  

Перший розділ пишеться на основі літературних та фондових джерел і 

містить огляд сучасного стану проблеми досліджень. У огляді використаних 

джерел випускник повинен окреслити основні етапи розвитку наукової думки за 

даною проблемою. Стисло та критично висвітлюючи здобутки попередників, він 

повинен визначити ті питання, що залишилися невирішеними і визначити своє 

місце у розв'язанні проблеми. 

У другому розділі - аналітичному, проводиться аналіз досліджуваного 

об’єкта, на основі результатів дослідження цього розділу формується третій, 

поєднуючи набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи. 

Як правило, обґрунтовується вибір напрямку дослідження, наводяться методи 
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вирішення завдань та їх порівняльні оцінки, розробляється загальна методика 

проведення досліджень. Аналітичний розділ повинен містити: 

- опис, характеристику сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті 

дослідження; 

- організаційно-економічне діагностування діяльності підприємства щодо 

обраного напрямку дослідження; 

- ґрунтовний аналіз з використанням накопиченого фактичного матеріалу 

та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію. 
Третій розділ носить рекомендаційний характер, викладаються результати 

досліджень автора з висвітленням того, що він вносить у розробку проблеми. В 

розділі міститься опис зібраних фактичних матеріалів та приклади застосування 

запропонованих теоретичних підходів для вирішення конкретних задач, які 

отримані (зібрані, узагальнені, проаналізовані, проінтерпретовані) особисто 

студентом. Пропозиції мають ґрунтуватися на показниках, отриманих в 

результаті аналізу даних досліджуваного об’єкта, враховувати тенденції та 

особливості його розвитку, зробити можливим перетворити бажаний результат 

на реальний. Тобто, рекомендації мають мати не суто теоретичне спрямування, 

а й можливість практичного застосування на торговельних підприємствах, у 

сфері підприємництва, біржовій діяльності. 

В ході виконання роботи студент повинен давати оцінку повноти 

вирішення поставлених завдань, вірогідності отриманих результатів, їх 

порівняння з аналогічними результатами вітчизняних та зарубіжних розробок, 

обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які 

обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень, тощо.  

Висновки складаються відповідно до завдань. Спочатку коротко 

оцінюють стан питання, розкривають методи вирішення поставленої в роботі 

наукової проблеми, її практичний аналіз з порівнянням і наголошенням на 

якісних і кількісних показниках отриманих результатів.  

Список використаних джерел. Список бібліографічних посилань 

використаних джерел, використаних для написання роботи слід розміщувати у 

порядку появи посилань у тексті.  

Бібліографічний опис використаної літератури здійснюється згідно зі 

стандартами, які прийняті в Україні (ДСТУ 8302-2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання»).  

В кінці роботи можуть бути додатки, до яких доцільно включати 

допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття пояснювальної 

записки, зокрема:  

- проміжні математичні залежності, формули;  

- таблиці допоміжних цифрових даних: - протоколи та акти випробувань, 

впровадження результатів, розрахунки економічного ефекту;  

- інструкції та методики, опис алгоритмів та програм моделювання, 

ілюстративні матеріали допоміжного характеру тощо. 

 

Опрацювання доповіді випускника відповідно до змісту дипломної 
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роботи, компонується та оформлюється роздатковий матеріал для представлення 

отриманих результатів дослідження до захисту.  

Ілюстативний матеріал має акцентувати увагу на важливих результатах 

дослідження, відображати хід виконання роботи за окресленим планом, що в 

кінцевому результаті має привести до досягнення мети, поставленої студентом 

на початковому етапі написання наукової роботи. Тобто, захист бакалаврської 

дипломної роботи супроводжується наочними матеріалами, які подаються до 

розгляду членам комісії, є важливим елементом повноцінного представлення 

доповідачем роботи до захиту.  

Також невід’ємним елементом успішного захисту бакалаврської роботи є 

доповідь. Вона має бути структурованою, послідовною та логічною, а також 

взаємопов’язаною з інформацією, представленою в роздатковому матеріалі, який 

разом із роботою надається членам комісії. 

 

Підготовка відгуку та рецензій  
Також невід’ємною частиною рекомендації до захисту бакалаврської 

роботи є наявність позитивного відгуку наукового керівника. Письмовий відгук 

наукового керівника (Додаток Е) повинен містити характеристику наукової 

цінності роботи і діяльності випускника під час виконання ним випускної 

кваліфікаційної роботи Відгук керівника висвітлює рівень використання 

студентом теоретичних знань для вирішення завдань дослідження, аналіз 

методики дослідження, оцінку якості вирішення завдань дослідження, 

інформацію про недоліки дипломної роботи, загальні висновки та оцінку 

дипломної роботи. Керівник оцінює дипломну роботу записом: «Рекомендується 

до захисту», а в разі негативної оцінки – «До захисту не рекомендується». 

Рецензія – це критичний відгук на дипломну роботу випускника, що 

надається висококваліфікованими спеціалістами виробничих і наукових 

організацій, науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів та 

містить оцінку дипломної роботи. 

Резензент дипломної роботи на підставі направлення на рецензію, отримує 

від випускника усі матеріали дипломної роботи для рецензування, пам'ятку 

рецензенту та бланк рецензії встановленого зразка.  

Рецензії (Додаток Ж) повинні мати оцінку випускної роботи за прийнятою 

шкалою оцінки знань. В рецензії мають бути висвітлені: актуальність теми 

роботи, аналіз результатів роботи, короткий опис (загальне представлення про 

роботу), загальна оцінка роботи, недоліки роботи, висновки Також зазначається 

оцінку випускної роботи за прийнятою шкалою оцінки знань. Рецензент має 

підписати рецензію із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, вченого 

ступеня, вченого звання, місця роботи і посади, яку займає.  

У випадку надання негативного відгуку науковим керівником або 

негативної рецензії остаточне рішення про допуск (недопущення) 

кваліфікаційної роботи до захисту приймає, за результатами попереднього 

захисту, профільна кафедра (кафедри) 
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Попередній захист дипломної роботи на кафедрі. 

Попередній захист передбачає визначення готовності дипломної роботи 

до захисту, її актуальності, логічної закінченості, відповідності затвердженим 

вимогам, апробація підготовленої презентації роботи, а також можливості 

допуску студента до захисту. 

Підписана студентом, керівником та членом комісії з попереднього 

захисту робота, відзив, рецензія, роздатковий матеріал, презентація та 

електронна версія роботи надаються завідувачу випускаючої кафедри для 

остаточного затвердження і допуску до захисту в ЕК. 

Завідувачем кафедри призначаються викладачі, які проводитимуть 

попередній захист та будуть приймати рішення щодо допуску студента до 

державної атестації у формі захисту дипломної роботи перед державною 

екзаменаційною комісією. 

Для передзахисту студент має подати на кафедру готову дипломну роботу 

та наочний матеріал, відзив наукового керівника і рецензію. 

У ході попереднього захисту студент дає стислу характеристику 

результатів дипломної роботи, відповідає на запитання викладача, призначеного 

для здійснення попереднього захисту. 

 

Захист дипломної роботи. 

Захист дипломної роботи проходить публічно і відбувається в обстановці 

високої вимогливості, принциповості, дотримання наукової та педагогічної 

етики. 

Під час захисту дипломної роботи студент використовує наочний матеріал 

(таблиці, рисунки, графіки, тощо), який роздається членам ЕК або 

оприлюднюється за допомогою слайдів, плакатів. 

ЕК створюється щорічно у складі голови та членів комісії для проведення 

заключного етапу - захисту дипломних кваліфікаційних робіт. До складу ЕК на 

правах її членів входять завідувач та провідні викладачі випускової кафедри. 

Голова ЕК – провідний фахівець галузі. 

До кола діяльності ЕК входять: 

- перевірка рівня науково-теоретичної і практичної підготовки 

спеціалістів; 

- оцінювання якості виконання роботи, актуальності їх тематики та 

відповідності сучасному стану розвитку науки, техніки і питань виробництва; 

- вирішення питань присвоєння кваліфікації спеціаліста і видачі диплома 

(з відзнакою, без відзнаки); 

- розроблення пропозицій щодо поліпшення підготовки спеціалістів, 

організації захисту дипломних робіт, спрямованих на подальше поліпшення 

якості підготовки бакалаврів. 

ЕК працює у строки, передбачені навчальним планом. Графік роботи 

комісії затверджує ректор не пізніше як за два місяці до початку захисту 

дипломних робіт. 

Черговість захисту визначає випускова кафедра згідно з побажаннями 
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студентів. Запис студентів на захист проводить секретар ЕК. 

До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які виконали всі 

вимоги навчального плану та програм і склали державний іспит зі спеціальності. 

У ЕК до початку захисту дипломних робіт подаються: 

- довідка декана факультету про виконання студентом навчального плану 

і одержаних ним оцінок з усіх видів навчання в університеті; 

- відзив керівника; 

- рецензія на дипломну роботу від спеціаліста галузі чи науковця. 

Дипломна робота бакалавра, що отримала позитивні відзив та 

рецензію, рішенням кафедри допускається до захисту перед ЕК. 

Процедура захисту передбачає стисле викладення студентом - 

дипломником результатів дослідження і відповідей на запитання членів ЕК або 

інших присутніх. Оскільки в ході захисту оцінюються не тільки робота, а і якість 

самого захисту, то слід приділити увагу змісту та формі виступу, підготовці 

наочних матеріалів. 

Захист дипломних робіт здійснюється на відкритому засіданні ЕК. 

Порядок захисту дипломних кваліфікаційних робіт такий: 

- зачитується довідка деканату про одержані студентом оцінки за період 

навчання у вищому навчальному закладі; 

- надається слово студенту для повідомлення змісту дипломної роботи; 

- студент відповідає на запитання членів ЕК та інших присутніх на 

захисті; 

- зачитуються відзив керівника і рецензія; 

- надається заключне слово студенту для відповіді на зауваження 

рецензента. 

Мета доповіді студента - ознайомити членів державної екзаменаційної 

комісії з результатами свого дослідження. Рекомендується така послідовність 

виступу: 

- тема, мета та завдання дипломної роботи; 

- об’єкт дослідження; 

- головні напрями та результати проведеної діагностики підприємства; 

- основні проблеми, виявлені в ході дослідження; 

- характеристика розроблених у дипломній роботі альтернативних 

можливостей вирішення виявлених проблем; 

- оцінка очікуваних результатів від втілення запропонованих заходів та 

остаточні рекомендації автора. 

Час виступу не повинен перевищувати 10 хв. Виступ має бути стислим, 

конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу, який роздається членам 

ЕК з метою наочніше проілюструвати ті чи інші твердження автора, зосередити 

на них увагу членів комісії. 

Після виступу процедура захисту продовжується у вигляді відповідей 

випускника на запитання членів комісії або інших присутніх безпосередньо за 

тематикою і змістом представленої роботи та з інших методичних і практичних 

проблем сучасної економіки. Після цього секретарем ЕК оголошуються відзив 

наукового керівника та рецензія. Загальна тривалість захисту - 20-30 хвилин. 
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Результати захисту обговорюються на закритому засіданні ЕК. При 

винесенні рішення щодо остаточної оцінки враховуються думки всіх членів 

комісії, а також наукового керівника і рецензента. При цьому до уваги береться 

як зміст самої роботи, так і загальна фахова підготовка студента, його виступ на 

захисті, а саме: 

змістовні аспекти дипломної роботи: актуальність і глибина обраної теми 

дослідження; багатогранність і сутність обґрунтованості пропозицій; практична 

спрямованість та адекватність запропонованих заходів реальним проблемам 

підприємства; ступінь самостійності проведення дослідження; 

загальний рівень презентації роботи: логічність, конкретність і 

переконливість доповіді; правильність відповідей на запитання; вміння 

аргументовано захистити свої розробки; вільне володіння усною мовою, 

економічною термінологією, культурою презентації; якість підготовки та 

ілюстративна цінність наочного матеріалу. 

Рішення ЕК щодо оцінки захисту дипломної роботи оголошується в день 

захисту і в подальшому вноситься в диплом про вищу освіту. 

За умови успішного виконання навчальної програми, яка включає захист 

дипломної роботи, студенту присвоюється освітній рівень бакалавра і видається 

відповідний диплом. 

Студенту, який склав іспити не менш як з 75 % усіх дисциплін навчального 

плану з оцінкою „відмінно”, а з решти дисциплін - з оцінкою „добре”, а також 

виявив себе в науковій та громадській роботі, видається диплом з відзнакою. 

Диплом з відзнакою дає право на рекомендацію випускника для навчання 

в магістратурі. 

Якщо захист дипломної роботи визнається незадовільним, ЕК приймає 

рішення щодо подання до повторного захисту тієї самої роботи з 

доопрацюванням та зауваженнями комісії або розроблену нову тему, визначену 

випусковою кафедрою. 

Студент денної форми навчання, який одержав під час захисту дипломної 

роботи або під час складання державного іспиту зі спеціальності незадовільну 

оцінку, відраховується з університету і направляється на роботу в установленому 

для молодих спеціалістів порядку. У цьому разі студенту видається академічна 

довідка встановленої форми. 

Студенту, який не захистив дипломну роботу з документально 

підтвердженої поважної причини, ректором університету може бути 

продовжений строк навчання до наступного періоду роботи ЕК. 

Студент, який не захистив дипломну роботу, допускається до повторного 

захисту протягом трьох років після закінчення університету у разі, якщо він 

подав характеристику з місця роботи, що відповідає профілю підготовки у вузі. 

Дипломна робота бакалавра після захисту зберігається в університеті. В 

разі потреби передання підприємству або організації для використання у 

виробництві з неї знімається копія. 
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Критерії оцінки дипломної роботи 

Відмінно* Дипломна робота бакалавра є бездоганною: містить 

елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і 

коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і 

рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ЕК 

правильні та стислі. 

Добре* Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки 

непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово 

зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни 

чітко не подані, недостатньо використані інформаційні 

матеріали організації, відгук і рецензія мають окремі 

зауваження, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді 

на запитання членів ЕК в основному правильні, оформлення 

роботи в межах вимог. 

Задовільно* Тема дипломної роботи в основному розкрита, але 

мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко 

сформульована мета роботи, теоретичний розділ має 

виражений компілятивний характер, в аналітичній частині є 

надлишок елементів описовості, добір інформаційних 

матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, 

заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, 

обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгук містять окремі 

зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на 

запитання членів ЕК правильні або повні. Є зауваження щодо 

оформлення дипломної роботи. 

Незадовільно* Нечітко сформульована мета дипломної роботи. Розділи 

погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд 

сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, 

а також переважає поверхова описовість. Пропоновані заходи 

випадкові і не випливають з аналізу, не повне економічне 

обґрунтування або повністю відсутнє. Оформлення роботи 

далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. 

Відповіді на запитання членів ЕК неточні, неповні або зовсім 

відсутні. 

* вирахування остаточних балів за шкалою ECTS відбувається а погодження членів комісії за 

результатами захисту та відповідей на питання  

 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

Дипломна робота виконується державною мовою. Текст друкують з 

використанням шрифу Times New Roman текстового редактора. Розмір шрифту 

– 14 пт з використанням міжрядкового інтервалу 1,5. Абзацний відступ упродовж 

усього тексту повинен дорівнювати 1,25 см. Поля: ліве – 30 мм; праве – 15 мм; 

нижнє та нижнє не менше – 20 мм. Наповненість сторінок роботи має становити 

28-30 рядків. Обсяг роботи, в залежності від тематики кваліфікаційної роботи та 
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поставлених завдань, має складати від 90 до 110 сторінок комп’ютерного набору 

на формату А4 (210x297 мм).  

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка 

— чорного кольору середньої жирності. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі 

написання дипломної роботи, можна виправляти підчищенням або 

зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками 

виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. 

Допускається не більше, ніж два виправлення на одній сторінці. 

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин дисертації «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами 

симетрично до набору. Заголовки підрозділів — маленькими літерами (крім 

першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту. В кінці таким чином 

надрукованого заголовка ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом 

повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. 

Кожну структурну частину дипломної роботи починають з нової сторінки. 

До загального обсягу роботи, визначеного «Порядком», не входять 

додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю 

займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів дипломної 

роботи підлягають суцільній нумерації. 

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають 

до загальної нумерації сторінок роботи, не проставляючи його номера. Наступні 

сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Такі структурні частини дипломної роботи, як “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, 

“ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” не мають порядкового 

номера, тобто їх не нумерують. Розділи ж нумеруються, номер розділу ставлять 

після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка 

друкують заголовок розділу.  

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 

«2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок 

підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 
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ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: 

«1.3.2.»(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж 

рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як 

пункти. 

 

Подання таблиць 

Цифровий матеріал, коли його багато або є потреба у зіставленні певних 

показників, як правило, оформлюють у таблиці. Таблиця являє собою такий 

спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал 

групується в рядки і графи, відокремлені одна від одної вертикальними та 

горизонтальними лініями. 

Нижче наведено приклад побудови таблиці 

Таблиця ХХ. 

Назва таблиці 
Головка    Заголовки граф 

      Підзаголовки 

граф 

Рядки       

       

       

       

 Боковик 

(заголовки 

рядків) 

Графи (колонки)  

 

Таблиця 2.1 

Динаміка обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) 

 суб’єктів господарювання  за 2010-2018 рр. 

Роки 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання 

усього 
у тому числі 

 фізичні особи-підприємці 

суб’єкти 
великого 

підприєм- 

ництва 

суб’єкти 
середнього 

підприєм- 

ницва 

суб’єкти 
малого 

підприєм- 

ницва 

з них суб’єкти 

мікропідприєм- 
ництва 

суб’єкти 
середнього 

підприєм- 

ництва 

суб’єкти малого 

підприєм- 
ництва 

з них суб’єкти 

мікропідприєм- 
ництва 

2010 1401596805,6 1415851797,7 779197875,7 371958410,7 19487467,0 210930759,6 190055341,7 

2011 1775829049,7 1618849106,0 807777042,2 371496882,8 11221133,3 199994625,1 181697757,0 

2012 1761086007,6 1782445148,8 916287611,4 438100360,4 13014985,8 243634209,5 225449147,6 

2013 1717391283,6 1683344056,5 933717719,7 460657329,6 20778872,6 263459216,4 244545952,7 

2014 1742507894,5 1735894250,1 981300032,3 486635312,8 12742718,8 276299551,8 255905981,9 

2015 2053189492,2 2184376795,5 1318974151,5 665725784,0 15611973,4 381861325,9 358275809,1 

2016 2391454263,0 2683303555,3 1651982037,2 811546392,8 14607847,9 474596794,1 449762372,0 

2017 2929516585,0 3314956081,6 2067799291,6 1052149468,7 18538184,8 585798554,6 554372410,3 

2018 3515839460,5 3954017476,9 2496947692,2 1292430517,4 29957835,7 730797248,2 692804954,8 

Кожна таблиця повинна мати назву, котру розмішують над нею і друкують 

симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери.  

Графи у таблиці нумерують тільки тоді, коли у тексті є на них посилання 

або коли таблицю необхідно перенести (продовжити) на наступну сторінку. В 
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такому випадку на наступній сторінці роботи у правому верхньому куті пишуть 

слова „Продовження табл.” і зазначається її номер, наприклад: „Продовження 

табл. 1.2”. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з 

малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком. Підзаголовки, що 

мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і 

підзаголовків таблиць крапку не ставлять. Текст заголовків і підзаголовків граф 

пишуть в однині. 

 

Загальні правила подання формул 

Формули в дипломній роботі (якщо їх більше одної) нумерують в межах 

розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 

формули в розділі, між якими ставлять крапку. Нумерація формул відбувається 

наступним чином: порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих 

дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її номера. 

Номер формули потрібно брати в дужки і розташовувати на полях справа 

від формули, наприклад: (2.3) (третя формула другого розділу), (3.5) (п’ята 

формула третього розділу). 
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 

безпосередньо під формулою в послідовності, у якій вони дані у формулі. 

Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. 

Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. 

Рівняння і формули треба відділяти від тексту вільними рядками. Вище і 

нижче кожної формули залишають не менше одного вільного рядка. Якщо 

рівняння не вміщується в один рядок, його переносять в інший після знаків 

рівності (=), плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). 

Приклад наведення формули у тексті роботи: 

Строкова  лізингова  плата, яка базується на фіксованій ставці лізингового 

платежу та коефіцієнта погашення боргу розраховується наступним чином: 

 

𝐿 = 𝐴 ∗ (1(1 + 𝑙))
𝑛

/ ((1 + 𝑙)𝑛 −  1,   (2.2) 

 

де 𝑙 — лізинговий відсоток; 

 n — строк лізингу; 

 А — вартість лізингового обладнання (амортизація). 

 

 

Подання ілюстрацій 

Усі графічні матеріали дипломної роботи (ескізи, діаграми, графіки, схеми, 

фотографії, рисунки, креслення, фрагменти карт і розрізів тощо) повинні мати 

однаковий підпис «Рис.». Рисунок подають одразу після тексту, де вперше 

посилаються на нього, або якнайближче до нього на наступній сторінці, а за 

потреби – в додатках до дипломної роботи. Якщо рисунки створені не автором 

роботи треба дотримуватися вимог чинного законодавства України про 
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авторське право.  

Рисунки нумерують в межах кожного розділу. У цьому разі номер рисунка 

складається з номера розділу та порядкового номера рисунка в цьому розділі, які 

відокремлюють крапкою, наприклад, «Рис. 2.2 – Назва рисунка» — другий 

рисунок другого розділу (ДСТУ 3008:2015, 2016). Як правило, рисунки, які 

займають один лист формату А4, в тексті, ілюстрації більших розмірів 

оформлюються у вигляді додатків. Рисунки кожного додатка нумерують окремо. 

Номер рисунка додатка складається з літери додатка та порядкового номера 

рисунка в додатку, відокремлених крапкою. Наприклад, «Рис. В.1 – Назва 

рисунка», тобто перший рисунок додатка В (ДСТУ 3008:2015, 2016). Назва 

рисунка має відображати його зміст, бути конкретною та стислою. За потреби 

пояснювальні дані до рисунка подають безпосередньо після графічного 

матеріалу перед назвою рисунка. Назву рисунка друкують з великої літери 

напівжирним шрифтом та розміщують з абзацного відступу. Наприклад, Рис. 3.2. 

Назва рисунка. При посиланні в тексті вказується повний номер рисунка, 

наприклад: (рис. 3.2). 

 

Приклад оформлення рисунка в тексті роботи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Механізм управління фінансами підприємств 

 

 

Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел — елемент бібліографічного апарата, котрий 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків.  

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або 

виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків 

будь-яких елементів, скорочення назв і т.ін. Завдяки цьому можна уникнути 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 

Фінансові методи: планування, кредитування, 

прогнозування, стимулювання 

Фінансові важелі: прибуток, дохід, амортизація (як 

цільовий дохід на просте відтворення) 

Правове забезпечення: закони, накази постанови, 

директиви,  

Нормативне забезпечення: інструкції, методики, 

вказівки, норми, нормативи 

Інформаційне забезпечення: фінансова, виробнича, 

комерційна та інша інформація 



20 

 

повторних перевірок, вставок пропущених відомостей. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи 

посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при 

написанні дисертацій), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків, у хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, треба давати відповідно до 

вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. 

Посилання в тексті на використані джерела є обов'язковими з огляду на 

основні положення академічної доброчесності та уникнення плагіату. 

Приклад оформлення використаних джерел наведено в додатку К. 

 

Правила оформлення додатків 

Якщо додатки оформлюють як продовження дипломної роботи, кожен із 

них починають з нової сторінки, дають заголовки, надруковані угорі малими 

літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки. Посередині 

рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово 

«Додаток _______ »і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід 

позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер 

Г, Є, І, Ї, И, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток 

позначається як додаток А. 

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному 

аркуші під назвою дисертації друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ». 

Текст кожного додатка за потреби може бути поділений на розділи й 

підрозділи, пронумеровані у межах кожного додатка: перед кожним номером 

ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 — другий розділ 

додатка А; В.3.1 — підрозділ 3.1 додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах 

кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 — другий рисунок першого розділу 

додатка Д); формула (А.1)— перша формула додатка А. 
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Орієнтовна тематика дипломних робіт для студентів  

зі спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 

рівень освіти перший - „Бакалавр”  

галузь знань 07 „Управління та адміністрування” 

 

1. Формування принципів ціноутворення у торговельному підприємстві. 

2. Венчурне фінансування інноваційної діяльності малого підприємництва. 

3. Оцінка інфраструктури споживчого ринку та її вплив на діяльність 

підприємства. 

4. Формування інноваційних технологій управління торговельним 

підприємством. 

5. Економічна безпека торговельного підприємства: методи оцінки та 

формування механізму її забезпечення. 

6. Економічне обґрунтування розробки логістичної системи в сфері матеріально-

технічного забезпечення підприємницької діяльності. 

7. Формування ефективної бізнес-моделі забезпечення розвитку підприємства. 

8. Прогнозування кон’юнктури ринку споживчих товарів. 

9. Механізм державної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності.  

10. Механізм забезпечення  ефективності операційної діяльності торговельного 

підприємства. 

11. Моделювання ефективної системи управління прибутком торговельного 

підприємства. 

12. Моделювання та механізм реалізації системи ціноутворення на 

підприємствах малого та середнього бізнесу. 

13. Механізм державної підтримки розвитку підприємницької діяльності у сфері 

торгівлі. 

14. Обґрунтування напрямів диверсифікації ризиків у підприємницькій 

діяльності. 

15. Обґрунтування проєкту диверсифікації діяльності торговельного 

підприємства. 

16. Обґрунтування та інвестиційне забезпечення проєкту розвитку 

торговельного підприємства. 
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17. Оптимізація структури витрат торговельного підприємства в конкурентному 

середовищі. 

18. Формування та реалізація товарного асортименту в підприємстві. 

19. Психологія бізнесу як інструмент ефективного управління підприємництвом. 

20. Специфіка здійснення біржових операцій з похідними цінними паперами. 

21. Оподаткування підприємства та його вплив на фінансово-господарську 

діяльність. 

22. Особливості реалізації цінової політики торговельних підприємств. 

23. Вплив інновацій на ефективність діяльності підприємств малого бізнесу. 

24. Вартість бізнесу та особливості її визначення на підприємстві. 

25. Методи ведення бізнесу в Інтернеті. 

26. Особливості брокерської діяльності на фондовому ринку. 

27. Особливості розвитку товарних бірж в сучасних умовах. 

28. Управління ризиками при здійсненні торговельних операцій на біржі. 

29. Механізм підвищення конкурентоспроможності торговельного 

підприємства. 

30. Оптимізація кредитної політики торговельного підприємства. 

31. Система стимулювання персоналу та її вплив на діяльність підприємств 

торгівлі. 

32. Зовнішня торгівля та її вплив на конкурентоспроможність підприємств. 

33. Забезпечення ефективності біржового посередництва. 

34. Формування стратегії розвитку торговельного підприємства. 

35. Державне регулювання торговельної діяльності. 

36. Формування комплексної програми заходів підвищення рівня економічної 

стійкості підприємства. 

37. Формування системи біржових торгів. 

38. Інвестування торговельної діяльності підприємств. 

39. Сучасні інформаційні технології ведення бізнесу. 

40. Сучасні підходи до формування інвестиційної привабливості торговельного 

підприємства. 
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41. Сучасні підходи до реалізації товарів і послуг суб’єктами підприємництва. 

42. Технологічне підприємництво у електронній комерції. 

43. Управління операційним та фінансовим циклами підприємств торгівлі. 

44. Управління нематеріальними активами торговельного підприємства в 

сучасних умовах. 

45. Фінансове забезпечення розвитку торговельного підприємства.  

46. Фінансово-економічна оцінка управління ризиками торговельного 

підприємства. 

47. Фіскальний механізм стимулювання розвитку торговельного підприємства. 

48. Формування бізнес-моделі підприємства. 

49. Формування системи антикризового управління торговельним 

підприємством. 

50. Формування системи контролінгу на торговельному підприємстві. 

51. Формування системи управління економічними ризиками підприємств 

малого бізнесу. 

52. Формування системи управління товарними запасами підприємства. 

53. Формування та реалізація конкурентної стратегії в підприємництві. 

54. Управління прибутком торговельного підприємства. 

55. Управління витратами торговельного підприємства. 

56. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі та шляхи її вдосконалення. 

57. Використання реклами в комерційній діяльності торговельного 

підприємства. 

58. Організація та шляхи підвищення ефективності роздрібної торгівлі 

підприємства. 

59. Фінансове планування біржової діяльності. 

60. Фінансова стратегія торговельного підприємства. 
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Додаток А 

 

Завідувачу кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

ННІ менеджменту та підприємництва ДУТ  

к.е.н., доц. Гавриш О.М. 

студента  ____________________________  

курс ____  група ______________________  

тел., e-mail  __________________________  

 

ЗАЯВА 

 

Прошу затвердити за кафедрою______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

тему моєї дипломної роботи__________________________________________ 

____________________________________________________________________  
 

«_____» __________20_____року __________________ 
(підпис студента) 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 (підпис завідувача) 

Завідувач випускаючої кафедри_____________________________ О.М. Гавриш 

    (підпис) 

 

 

 

 

 

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи (бакалавра) 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e-mai студента, тел.______________________________________________________________ 

Студент (ПІБ) _____________________________________________________________________ 
 (підпис сутудента) 

 

Завідувач випускаючої кафедри_________________________ (О.М. Гавриш) 

 
                    (підпис) 

" ___ " _______ ______20______року



 

 

Додаток Б 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ  
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

№ Етапи виконання 

дипломної роботи 

бакалавра 

Термін 

виконання 

Дата й підпис 

наукового 

керівника про 

фактичне 

виконання 

роботи 

Звіт студента на 

кафедрі про 

виконання 

роботи 

1 Визначення тематики, 

вибір наукового 

керівника, уточнення теми 

   

2 Розробка та складання 

плану дипломної роботи 

бакалавра 

   

3 Підготовка 1 розділу    

4 Підготовка 2 розділу    

5 Підготовка 3 розділу    

6 Висновки    

7 Підготовка остаточного 

варіанту роботи 

   

8 Написання відзиву 

науковим керівником 

   

9 Оформлення та 

представлення роботи на 

кафедру та попередній 

захист 

   

10 Зовнішня рецензія    

11 Підготовка доповіді, 

презентації та 

ілюстративного матеріалу 

   

12 Захист дипломної роботи 

бакалавра 

   

 
Дата видачі завдання «            »________________20____р. 
 
Науковий керівник роботи__________________________ 

(прізвище, ініціали) 

Студент____________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

  



 

 

Додаток В 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

рівень освіти перший „Бакалавр”  

галузь знань 07 „Управління та адміністрування”  

спеціальність 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

_______________________ О.М. Гавриш 

«_____» ________________20_____року 

 

З А В Д А Н Н Я 

 

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові студента) 

1.Тема роботи_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

керівник роботи ______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові керівника, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджено наказав вищого навчального закладу від «__»________20__року 
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