Розділ 7
Особливості підготовки та захисту дипломних робіт студентами, що навчаються
за програмою спеціалістів
7.1. Загальні положення
Дипломна робота виконується студентами згідно з навчальним планом освітньокваліфікаційного рівня “спеціаліст”.
Дипломна робота студента, який завершує навчання на програмі підготовки спеціаліста,
має відповідати особливостям задач, рівнів діяльності та рівнів умінь, що відносяться до даного
освітньо-кваліфікаційного рівня. У відповідності до таблиці 1, дипломна робота має характеризуватися наступним:
1. Мати спрямованість на розв’язання стереотипних та діагностичних задач діяльності
тобто таких, що (а) передбачають відповідність до заданого алгоритму (послідовного набору
добре відомих складних операцій, наприклад, методики аналізу фінансової стійкості підприємства) і потребують використання масивів оперативної та раніш засвоєної інформації; та таких, (б)
що передбачають процедуру часткового конструювання рішення по застосуванню відповідних
операцій і потребують пошуку та опрацювання значних масивів засвоєної інформації.
2. Відповідати заданим рівням професійної діяльності, що характеризує готовність до
професійної діяльності за ступенем опанування певної сукупністю умінь та знань. У тому числі,
дипломна робота має відображати здатність студента до здійснення діяльності на рівнях: (а)
знання принципів побудови й функціонування фінансової системи суб’єкта господарювання на
структурно-функціональному рівні, та уміння налагоджувати систему (наприклад, систему фінансових відносин з кредиторами) і керувати нею при виконанні певних задач діяльності; (б)
знання методів аналізу функціонування фінансової системи, пошуку та усунення недоліків;
уміння при виконанні певних задач діяльності тестувати та аналізувати систему; (в) знання методів синтезу і технологій проектування фінансової системи та способів їх моделювання, уміння
при виконанні певних задач діяльності здійснювати проектування фінансової системи та її елементів, що відповідають заданим властивостям.
3. Демонструвати визначені уміння студента виконувати певні дії на основі відповідних
знань, у тому числі уміння: (а) щодо виконання операцій з розумовими образами предметів, що
вимагає наявності розвиненої системи уявлень і здатності до розумових дій (наприклад, аналіз,
класифікація, узагальнення, порівняння тощо); (б) щодо виконання операцій зі знаками та знаковими системами, наприклад, з розробки фінансового плану, визначення фінансової стратегії
організації, узагальнення даних аналізу тощо; (в) щодо розумового виконання операцій зі знаками та знаковими системами, наприклад, логічних та розрахункових операцій, що дозволяє
розв’язувати широке коло задач в узагальненому вигляді.
Головне, що дипломна робота має бути присвячена розв’язанню однієї локальної чи то
комплексної задачі фінансової діяльності підприємства, організації або установи на рівні вдосконалення виконання фінансових функцій діяльності підприємства. Звідси випливають вимоги
й до структури дипломної роботи, які представлені у п. 7.4 посібника.
Дипломна робота виконується студентами самостійно під керівництвом викладача кафедри. Студент як автор роботи, несе відповідальність за її якість, повноту виконання. Керівницт-
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во полягає в наданні викладачем консультацій щодо структури дипломної роботи, її змісту, методики виконання, а також характеру результатів, що очікується отримати.
Студент допускається до виконання дипломної роботи після повного завершення теоретичного курсу навчання та виробничої практики згідно з навчальним планом.
Процес виконання дипломної роботи включає такі етапи:
− вибір теми;
− підбір та опрацювання літератури;
− складання плану роботи;
− збір фактичного матеріалу;
− написання тексту;
− підготовка та захист дипломної роботи.
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