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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дані Методичні рекомендації є доповненням Положення «Про 

організацію виконання та захисту курсових робіт (проектів) у 

КНТЕУ» (далі – Положення), що розміщується на сайті університету 

за посиланням 

https://knute.edu.ua/file/MTc=/8b3e7ba4eb3c7c8bfe2a9ce5147ce3fd.pdf  

та Методичних рекомендацій з виконання курсових робіт з дисциплін 

кафедри економіки та фінансів підприємства (далі – Методичних 

рекомендацій з виконання курсових робіт), розроблених кафедрою 

економіки та фінансів підприємства розміщених на сайті Державного 

торговельно-економічного університету за посиланням 

https://knute.edu.ua/file/NzQ5NA==/cbceea2cfd39911049f992a2aebba7d5

.pdf в частині організації написання та процедури захисту курсової 

роботи в умовах воєнного стану. 

 

 

2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, 

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

В умовах воєнного стану, які унеможливлюють можливість 

повноцінного доступу здобувачів до інформаційних баз діяльності 

вітчизняних підприємств, вибір теми курсової роботи з дисципліни 

кафедри економіки та фінансів підприємства повинен обов’язково 

враховувати особливості емпіричної бази дослідження – 

підприємства, за матеріалами якого передбачається виконання 

роботи. 

Пошук підприємства та збирання необхідної інформації для 

виконання курсової роботи здійснюється студентом самостійно.  

Об’єктами емпіричних досліджень в курсовій роботі можуть 

виступати підприємства, які не порушують чинного законодавства 

України, та для яких наявна інформація щодо результатів їх 

діяльності впродовж останніх трьох років. 

При виборі підприємства студенти можуть використовувати 

інформацію сайтів: 

- Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України (АРІФРУ) (Stock market infrastructure development agency of 

Ukraine (SMIDA)) - https://www.smida.gov.ua/; 

- аналітичної он-лайн системи YouControl - 

https://youcontrol.com.ua.  

https://knute.edu.ua/file/MTc=/8b3e7ba4eb3c7c8bfe2a9ce5147ce3fd.pdf
https://knute.edu.ua/file/NzQ5NA==/cbceea2cfd39911049f992a2aebba7d5.pdf
https://knute.edu.ua/file/NzQ5NA==/cbceea2cfd39911049f992a2aebba7d5.pdf
https://www.smida.gov.ua/
https://youcontrol.com.ua/
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Курсова робота може бути виконана за матеріалами 

віртуального підприємства ТОВ «Гермес» Центру бізнес-симуляції 

ДТЕУ 

https://drive.google.com/drive/folders/1RkwfvtkvU2fbQl0Q8SWpJURzkb

UpCPbB 

Після закріплення теми курсової роботи студент впродовж 10 

днів складає її план та погоджує його з науковим керівником. Фактом 

погодження плану роботи є скриншот листа-погодження від 

наукового керівника, який розміщується студентом внизу на бланку-

завданні, оформленого відповідно до встановлених вимог. 

 

 

3. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ, ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Курсова робота виконується та оформлюється відповідно до 
вимог, викладених в Положенні та Методичних рекомендацій з 
виконання курсових робіт.  

Курсова робота повинна містити: 

• титульну сторінку; 

• бланк-завдання з скриншотом/фото погодженням науковим 

керівником; 

• зміст; 

• перелік умовних позначень (у разі потреби); 

• вступ; 

• основну частину; 

• висновки та пропозиції; 

• список використаних джерел; 

• додатки. 

В умовах воєнного стану текст роботи друкують чи пишуть від 

руки розбірливим почерком з однієї сторони стандартного аркуша 

білого паперу формату А4.  

В рукописному варіанті роботи міжрядковий інтервал 

залишається таким же, як при електронному наборі тексту – 29–30 

рядків на сторінці.  

Обсяг роботи може бути зменшений за погодженням наукового 

керівника з урахування обставин виконання КР. 
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4. ПЕРЕВІРКА, ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ 

 
Перевірка, оцінювання та захист курсових робіт здійснюється 

відповідно до Положення.  
Оцінку за розкриття змісту (максимум – 90 балів) та 

оформлення (максимум – 10 балів) курсової роботи виставляє 
науковий керівник у рецензії.  

Захист курсових робіт в умовах воєнного стану проходить за 
спрощеною процедурою і не передбачає обов’язковість підготовки 
всіма студентами презентацій результатів дослідження.  

Оцінку за захист курсової роботи виставляє комісія, яка приймає 
захист курсових робіт з відповідної дисципліни згідно затвердженого 
графіку роботи комісій кафедри.  

Робота комісії відбувається дистанційно в он-лайн режимі на 
платформах Zoom або Teams, відповідно до розроблених графіків, які 
доводяться до відома здобувачів разом з ідентифікаторами входу в 
конференцію та кодами доступу (за наявності таких). 

Якщо студент погоджується з кількістю балів, виставленою 
науковим керівником, оцінка, вказана в рецензії на курсову роботу, 
вноситься до відомості результатів захисту курсових робіт.  

Якщо студент не погоджується з оцінкою наукового керівника – 
оцінка виставляється за результатом його публічного захисту 
комісією, після ознайомлення нею зі змістом курсової роботи та з 
врахуванням повноти відповідей здобувача на поставлені в ході 
захисту питання. 

Студенти, які з об’єктивних причин не змогли в день захисту 
долучитися до роботи своєї комісії, можуть долучитися до роботи 
інших комісій кафедри відповідно до графіку їх роботи до кінця 
тижня захисту курсових робіт з відповідної дисципліни. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРА ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 
 

(Інструкція-пам’ятка) 

 

ВИКЛАДАЧУ, ЩО ВЕДЕ КУРС (ЛЕКТОР): 

1. На початку семестру інформує студентів щодо процедури 

написання та захисту курсової роботи; 

2. Формує та подає на затвердження завідувачу кафедри розподіл 

курсових робіт та графік їх захисту в комісіях; 
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3. За результатами роботи комісій із захисту курсових робіт 

перевіряє правильність внесених результатів у відомість в системі 

Деканат лаборантами, після чого направляє її на корпоративну пошту 

деканату. 

 

 

КЕРІВНИКУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

До визначеного дня захисту курсової роботи науковий керівник: 

1. Погоджує в електронному/письмовому вигляді план курсової 

роботи; 

2. Перевіряє курсову роботу щодо відповідності змісту та 

оформлення встановленим вимогам, а також відповідність теми та 

емпіричної бази дослідження курсової роботи, затвердженим у 

розподілі; 

3. Протягом 3-х робочих днів з дня отримання надає рецензію на 

курсову роботу в електронному/письмовому вигляді, в якій зазначає 

загальну кількість балів, в тому числі за розкриття змісту та 

оформлення; 

4. Надсилає за результатами перевірки на корпоративну пошту 

кафедри останній варіант курсової роботи та рецензію; 

5.  Надсилає за результатами перевірки на електронну адресу 

студента лист-погодження щодо допуску курсової роботи здобувача 

до захисту та рецензію. 

 

 

СТУДЕНТУ 

1. Підставою для захисту курсової роботи в комісії є наявність 

рецензії наукового керівника в електронному/письмовому вигляді. 

2. Протягом 10 днів з моменту затвердження теми роботи 

студент на пошту науковому керівнику висилає та погоджує зміст 

курсової роботи. 

3. За 10 робочих днів до дня захисту студент висилає 

науковому керівнику на електронну пошту курсову роботу на 

перевірку; 

4. Після отримання рецензії наукового керівника: 

- якщо висновок «До захисту» – готується до захисту курсової 

роботи в комісії, якщо не погоджується з оцінкою, яку йому виставив 

науковий керівник; 

- якщо висновок «На доопрацювання» - усуває недоліки та 

надає роботу на повторне рецензування протягом 3-х робочих днів; 
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5. В день роботи комісії, яка приймає захист курсових робіт, 

здобувач має бути присутній на он-лайн конференції для публічного 

захисту чи погодження оцінки, яку за роботу виставив науковий 

керівник. 
6. Якщо в день роботи комісії студент не зміг з об’єктивних 

причин (відсутній Інтернет-зв'язок, волонтерська робота, воєнні дії 
в місцевості перебування, тощо) до он-лайн конференції, оцінка 
може бути виставлена комісією на підставі рецензії наукового 
керівника.  

 

 

КОМІСІЇ 

1. Визначаються з датою та часом роботи комісії, про що надають 

інформацію викладачу, що веде курс (лектору) разом з 

ідентифікатором входу в он-лайн конференцію; 

2. Не пізніше наступного робочого дня після роботи комісії 

відповідно до затвердженого графіка, надсилають інформацію про 

результати захисту курсових робіт на корпоративну пошту кафедри та 

викладачу, що веде курс. 

 

 

ЛАБОРАНТИ 

1. Фіксують в журналі обліку курсових робіт інформацію по них 

та їх рух по кафедрі; 

2. В день захисту до початку роботи комісії висилають курсові 

роботи, які мають захищатися в даній комісії, голові комісії; 

3. За результатами захисту курсових робіт заносять інформацію 

про результати у відповідну відомість в системі Деканат та 

надсилають останню для погодження викладачу, що веде курс; 

4. Забезпечують реєстрацію допущених до захисту курсових 

робіт та їх зберігання в електронному вигляді на кафедрі. 
 


