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ВСТУП 
 

Виконання та захист кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти є 
завершальним етапом навчання за освітньою програмою «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», що дає право на здобуття освітнього ступеня 
«бакалавр». Кваліфікаційна робота бакалавра – форма самостійної роботи 
здобувача, в процесі якої він набуває умінь і навичок організації та здійснення 
досліджень, формулювання проблем в підприємницькій діяльності та 
обґрунтування напрямів їх вирішення. Робота відображає загальноосвітню і 
фахову зрілість випускника, вміння діалектично мислити, творчо застосовувати 
набуті знання при розв'язанні тих чи інших практичних завдань у сфері 
підприємницької діяльності. 

Кваліфікаційна робота бакалавра є роботою, на підставі якої 
екзаменаційна комісія (ЕК) здійснює державну атестацію випускника. ЕК 
визначає рівень теоретично-практичної підготовки студента, його готовність до 
самостійної професійної діяльності за фахом і приймає рішення про надання 
відповідної кваліфікації освітнього ступеня «бакалавр». Тобто кваліфікаційна 
робота є основним засобом діагностики рівня сформованості спеціальних 
(фахових) компетентностей здобувачів вищої освіти, а її виконання має 
підтвердити здатність здобувача обґрунтовувати ідеї та здійснювати їхню 
практичну реалізацію, самостійно проводити дослідження й аналітичну 
діяльність, а саме:  

– уміти чітко визначити задачу, мету, конкретні завдання роботи і скласти 
її план;  

– вибрати необхідні методи й засоби вирішення задач, використовуючи 
сучасні інформаційні технології;  

– складати бібліографічну довідку за темою кваліфікаційної роботи;  
– робити висновки із отриманих результатів, підбивати підсумки 

виконаної роботи з урахуванням загальноприйнятих вимог до їхнього 
оформлення,. 

Кваліфікаційна робота бакалавра виконується за матеріалами усіх видів 
практик і спрямована на вирішення наступних завдань: 

– систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних 
знань, отриманих в процесі навчання, застосування цих знань при вирішенні 
конкретних методичних та прикладних завдань; 

– відпрацювання навичок аналітичної роботи, застосування методики 
аналізу результатів діяльності підприємницьких структур; 

– здатністю розв’язувати проблеми у сферах підприємницької, 
торговельної та біржової діяльності. 

Методичні рекомендації і вимоги до виконання кваліфікаційної роботи 
бакалавра спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
розроблені на підставі Положення про організацію атестації здобувачів вищої 
освіти НТУ «Дніпровська політехніка» та Положення про навчально-методичне 
забезпечення освітнього процесу НТУ «Дніпровська політехніка». 
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1. ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 
 

1.1. Кваліфікаційна робота бакалавра характеризується єдністю змісту, має 
показати, як здобувач володіє методикою і технікою прикладних досліджень, 
наскільки він уміє аналізувати, узагальнювати та формулювати висновки з 
отриманих результатів, працювати з літературними та іншими джерелами тощо.  

1.2. Підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра вимагає відповідних 
теоретичних знань та уміння використовувати їх стосовно об'єкта дослідження. 

1.3. На початку підготовки кваліфікаційної роботи здобувач повинен 
ознайомитися зі змістом спеціальної літератури за обраною темою, скласти 
розгорнутий план із зазначенням основних розділів та підрозділів роботи, який 
має бути узгоджений з керівником. Виконані розділи роботи подаються на 
розгляд керівнику, відповідно до його зауважень уточнюються, доповнюються, 
а в разі необхідності переробляються.  

1.4. Кваліфікаційна робота повинна містити формулювання мети і завдань, 
методику дослідження, отримані результати, їх аналіз і висновки. 
Рекомендується така структура кваліфікаційної роботи бакалавра:  

а) титульний аркуш та індивідуальне завдання на виконання роботи 
(ДОДАТКИ А, Б);  

б) реферат (ДОДАТОК В);  
У рефераті узагальнюються основні результати роботи в такій 

послідовності: 
– вид роботи, що виконується (кваліфікаційна робота), кількість сторінок, 

рисунків, таблиць, джерел, додатків; 
– об’єкт та предмет дослідження (база дослідження); 
– мета роботи; 
– методи дослідження; 
– одержані висновки (характеристики та показники); 
– сфера практичного застосування результатів дослідження; 
– перелік ключових слів: 5–10 слів або словосполучень із тексту роботи, які 

характеризують її зміст, подається перед текстом реферату у називному 
відмінку, друкується великими літерами в рядок через кому; 

в) зміст, де вказуються назви розділів і підрозділів та сторінки, на яких 
вони розміщені (ДОДАТОК Д);  

г) вступ, у якому розкривають актуальність обраної теми, об'єкт і предмет 
дослідження, мету й основні задачі роботи, практичну значущість, структуру 
кваліфікаційної роботи (ДОДАТОК Е);  

д) теоретична частина (розділ 1) має включати огляд літератури з обраної 
теми, інформацію про методи та організацію роботи, висновки щодо 
актуальності розробки обраної теми;  

огляд теоретичних основ управління об’єктом дослідження (еволюція 
теорій, концепцій, моделей, систем впливових чинників; сучасні розуміння, 
підходи, рекомендації стосовно управління бізнесом у відповідних умовах); 
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е) аналітична частина (розділ 2) включає характеристику предмета 
дослідження (бази дослідження), його аналіз і розкриває специфічність цього 
предмета за сучасних умов розвитку економіки;  

є) прикладна частина (розділ 3) містить висновки й пропозиції щодо 
поліпшення роботи окремого суб'єкта підприємницької діяльності, 
проаналізованого в розділі 2, з урахуванням теоретичних розробок, виконаних у 
розділах 1, 2., економічні розрахунки щодо ефективності запропонованих 
рішень.  

1.5. Кожний розділ кваліфікаційної роботи має самостійне значення, але 
всі вони повинні бути підпорядковані основній меті й завданням, 
узгоджуватись з направленістю теми та органічно пов'язуватись між собою. У 
кваліфікаційній роботі бакалавра не варто подавати будь-які матеріали, що не 
мають відношення до сфери роботи.  

Структура й зміст розділів визначаються метою і завданнями, 
конкретними потребами розробки тих чи інших питань теми для даного об'єкта 
(підприємства, організації, установи тощо). Кожний з розділів кваліфікаційної 
роботи бакалавра, залежно від обсягу поданого матеріалу, може складатися з 
2...3 підрозділів обсягом. Обсяг кваліфікаційної роботи залежить від 
особливостей теми і може становити в середньому 60-70 сторінок.  

1.6. З метою забезпечення відповідності вимогам академічної 
доброчесності та не недопущення порушень, що визначені у ст. 42 Закону 
України «Про освіту» автор кваліфікаційної роботи бакалавра дає згоду на 
перевірку роботи на відповідність критеріям академічної доброчесності у будь-
який спосіб, у тому числі за допомогою ресурсів в мережі Інтернет, а також на 
архівування роботи в базі даних цієї системи. 

1.7. Мова дипломної роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без 
орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність логічна. 

 
2. ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРА 

 
2.1. Тематика кваліфікаційних робіт повинна бути безпосередньо пов’язана 

з компетентностями та відповідними результатами навчання, що 
регламентовані стандартом вищої освіти за спеціальністю та освітньою 
програмою. 

2.2. Тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів має надавати можливість 
реалізації дескрипторів Національної рамки кваліфікацій (НРК): демонструвати 
поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та 
інноваційність на рівні, необхідному для вирішення складних і 
непередбачуваних проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності. 

2.3. Здобувач повинен запропонувати свою тему кваліфікаційної роботи та 
обґрунтувати доцільність розробки запропонованої теми. Вибрані теми 
закріплюються за кожним студентом наказом ректора згідно з поданням 
деканату. Цим же наказом кожному студенту призначається керівник 
кваліфікаційної роботи, який контролює виконання індивідуального плану 
підготовки кваліфікаційної роботи.  
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2.4. Назва кваліфікаційної роботи здобувача повинна бути якомога 
коротшою, відображати суть вирішуваної задачі. Тема має бути актуальною, 
відповідати сучасному стану та перспективам розвитку підприємницької 
діяльності, торгівлі та біржовій справі. Тематика має охоплювати усі напрями, 
що віддзеркалюють організацію бізнесу, його планування та управління 
ресурсним забезпеченням. При виборі теми дослідження слід виходити з того, 
що необхідною умовою успішного підприємництва є управління інноваційною 
діяльністю, саме нововведення сприяють підвищенню ефективності бізнес-
процесів, забезпечують їх конкурентоспроможність та прибутковість.  

Формулювання теми кваліфікаційної роботи пропонується здійснювати 
на підставі основних елементів наданих в таблиці 2.1. Наприклад, 
формулювання теми на підставі запропонованих структурних елементів буде 
наступним: 

– обґрунтування проекту розвитку бізнесу промислового підприємства 
шляхом підвищення якості продукції; 

– оптимізація бізнес-моделі диверсифікації малого бізнесу (на прикладі 
ТОВ «Промінь»); 

– удосконалення управління стартапом на етапах Pre-Seed та Seed. 
Орієнтовані теми кваліфікаційних робіт наведено в ДОДАТКУ Ж. 

 
Таблиця 2.1 

Структурні елементи формулювання теми роботи 
 

Мета дослідження* Об’єкт дослідження* Ознаки  предмету дослідження*
Характер 

дослідження 
Результат 

дослідження 
Конкретизація 
результату 

База предмету 
дослідження  

Специфікація 
дослідження 

 Обґрунтування 
 Визначення 
 Оцінка  
 Розробка 
 Формування  
 Підвищення  
 Удосконалення 
 Оптимізація  
 Організація  
 Планування 
  
 

 заходів 
 програми 
 проекту 
 напрямків 
 бізнес-моделі 
 ефективності 
 системи 
 стратегії 
 політики 
 плану 
  
 

 розвитку 
 відтворення 
 започаткування 
 скорочення 
 ліквідації 
 використання 
 управління 
 диверсифікації 
 дистрибуції 
 комунікації 
 інвестування 
 інтернаціоналізації 
 експорту/імпорту 
 інтеграції 
 злиття/поглинання 
 партнерства 


 малого 
бізнесу 

 кластеру 
 венчурного 
бізнесу 

 соціального 
підприємниц
тва 

 стартапу 
  
 

 шляхом … 
 на 
підставі… 

 на етапі… 
 в умовах… 
 за 
моделлю.. 

 на прикладі 
  

* детальніше в п. 3.1 
 

2.5. Кваліфікаційні роботи бакалавра мають бути реальними, базуватись на 
прикладних дослідженнях, а розроблені рекомендації доцільно подавати 
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керівництву або власникам підприємницьких структур з метою їх реального 
використання у господарській діяльності. Робота вважається реальною за 
виконання однієї з умов: тема роботи запропонована бізнес-структурою, 
виконується на її замовлення, що оформлено листом від керівництва; до роботи 
додаються документи, які засвідчують фактичне впровадження її результатів, 
або його можливість.  

2.6. Рівень якості роботи підвищується, якщо результати досліджень 
знайшли своє відображення у публікаціях бакалавра; апробовані на науково-
практичних конференціях, що підтверджується включенням до програми 
конференції, друкуванням тез доповіді або спеціальним сертифікатом.  

2.7. Зміст кваліфікаційної роботи бакалавра визначається індивідуальним 
завданням (ДОДАТОК Б), що складає керівник роботи на підставі поданого 
бакалавром плану виконання роботи і затверджує завідувач кафедри. У 
завданні окреслюється коло питань, які необхідно розглянути, та здійснюється 
їхнє групування за трьома розділами: теоретичним, аналітичним, прикладним. 
Конкретні завдання на кваліфікаційну роботу згідно з її темою видаються і 
затверджуються одразу після закінчення передатестаційної практики бакалавра.  

 
3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 
Зміст кожного розділу кваліфікаційної роботи значною мірою 

визначається обраною темою та індивідуальним завданням. 
3.1. Вступ. 
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми через визначення 

протиріччя розвитку об’єкту, мета і зміст поставлених задач, формулюються 
об'єкт і предмет дослідження, вказується обрані методи дослідження та сфера їх 
застосування, прикладна цінність одержаних результатів, сфера використання 
результатів роботи, їх апробація, перелік публікацій за результатами 
досліджень (ДОДАТОК Д). 

Актуальність обраної теми визначається необхідністю подолання 
протиріччя практики: треба щось зробити (побудувати, вирішити), але немає 
чим (немає інструменту, методу, технології). Актуальність – критерій вибору 
теми.  

Мета роботи – запланований кінцевий результат, який повинен бути 
отриманий внаслідок проведення досліджень. Мета роботи може бути 
пов’язана з обґрунтуванням рекомендацій.  

Задачі роботи – комплекс питань, які необхідно вирішити для досягнення 
поставленої мети. Рекомендується формулювати задачі таким чином: 
«узагальнити існуючі положення...», «виконати аналіз сучасного стану...», 
«встановити особливості діяльності...», «розробити економіко-математичну 
модель...», «удосконалити механізм...», «виявити та виконати аналіз чинників 
економічного впливу….», «розробити напрями вдосконалення підприємницької 
діяльності…». 
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Об'єкт дослідження – процес або явище, що породжує проблемну ситуацію 
(протиріччя), і відповідає сфері компетенції бакалавра даної спеціальності. 
Один об’єкт може бути предметом багатьох досліджень.  

Предмет дослідження – сторона об’єкту, його властивості та галузь 
застосування, що обрані для дослідження і містяться у межах об'єкта.  

Ознаки предмету дослідження пов’язуються з базою дослідження, яка 
може бути одиничною (суб’єкт підприємницької діяльності) або множинною 
(сукупність суб’єктів), з певними ознаками та особливостями господарювання, 
наприклад: 

– розмір підприємства; 
– вид економічної діяльності (КВЕД; галузеві особливості, зокрема 

інноваційні технології та матеріали, забезпеченість людськими, природними та 
іншими ресурсами); 

– географія бізнесу (національний ринок, міжнародний бізнес, глобальний, 
експорт/імпорт); 

– бізнес-портфель (синергетичний, конгломератний); 
– правова форма юридичних осіб; 
– вид об’єднання підприємств; 
– фізичні особи – підприємці (різні системи оподаткування та групи, види 

діяльності); 
– суб’єкти бізнесу, які формують кластер; 
– місцевий та регіональний бізнес (населений пункт, область, регіон); 
– вид підприємництва (виробниче, торгово-комерційне, фінансове, а також 

інноваційне, екологічне, соціальне); 
– стартап (ініціація, розробка та тестування продукту, залучення 

інвестицій, управління командою стартапу, масштабування, зміна бізнес-
моделі); 

– стадія розвитку бізнесу (започаткування, зростання різної динаміки, 
зрілість, спад); 

– особливості умов функціонування (наприклад, моно- та олігополія, 
моно- та олігопсонія ринків, державні закупівлі, регуляторна політика, 
формування інвестиційної привабливості міста, регіону, країни; високий рівень 
конкуренції, методи ведення конкурентної боротьби, дискримінація, стан 
природних ресурсів як факторів виробництва, розвиток культури 
підприємництва, розвиток інфраструктури підприємництва тощо); 

– умови стану та трансформації бізнесу (розширення, скорочення, 
ліквідація, продаж, реорганізація, реструктуризація, реінжиніринг бізнес-
процесів, злиття та поглинання, визнання банкрутом); 

– особливості управління бізнесом (перерозподіл прав власності, захист 
інтересів власників, зокрема міноритаріїв; входження/вихід власника до зі 
складу товариства; розвиток інтрапренерства; управління на різних стадіях 
розвитку підприємства відповідно моделей Л.Грейнера, І.Адізеса або інших; 
контроль власників за діяльністю виконавчих структур підприємства; 
корпоративна культура; системи комунікації; конфлікти співвласників; 
рейдерство); 
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- інші. 
Методи дослідження – подання переліку використаних методів 

дослідження із стислим змістовним визначенням того, що саме досліджувалося 
за допомогою кожного з них.  

Практичне значення одержаних результатів – вказується, які результати і в 
якій організації набули (або набудуть) практичного використання.  

Апробація результатів роботи – вказується на яких науково-практичних 
конференціях оприлюднені результати дослідження, що включені в 
кваліфікаційну роботу бакалавра.  

 
3.2. Теоретичний розділ.  
У цьому розділі (складається з 2–3 підрозділів) викладаються основні 

теоретичні положення, має бути розглянуто сутність категорій щодо предмету 
дослідження, визначено методи аналізу бізнес-процесів, що будуть використані 
в подальших розділах.  

Обґрунтування мети та вибору задач, рішення яких дозволяє її досягнути 
передбачає опис проблемної ситуації, умов, за яких вона виникає, критичний 
аналіз існуючих засобів її розв'язання. Необхідно приділити увагу сучасним 
методологічним розробкам, для чого розглянути і творчо осмислити відповідну 
інформаційну базу, визначити своє ставлення до дискусійних положень. Крім 
того, необхідно навести сучасну законодавчо-правову базу щодо тих видів 
діяльності, які розглядаються.  

Дослідження виконуються з точки зору інноваційних підходів до 
здійснення підприємницької діяльності, поглядів на проблему в цілому у 
вітчизняній і світовій науковій практиці чи класичній теорії. В окремих 
випадках доцільно проводити зіставлення досліджуваного об’єкта з аналогами 
у динаміці їх розвитку. У цьому розділі може бути описаний передовий 
зарубіжний досвід щодо вирішення тих проблем, які розглядаються. 

У даному розділі робиться огляд літературних джерел з проблеми, що 
вирішується в роботі (не менше 20 джерел). При його написанні слід широко 
використовувати спеціальну економічну та бізнес літературу, публікації в 
економічній періодиці. Джерелами потрібної інформації можуть бути фахові 
журнали, монографії, статистичні довідники, нормативно-правові матеріали 
тощо. Суть розділу є в обґрунтуванні доцільності ваших досліджень. Оскільки 
кваліфікаційна робота бакалавра досліджує вузьку тему, то огляд 
інформаційних джерел потрібно робити тільки з питань обраної теми.  

Таким чином, розділ має за мету критичний огляд сучасних теоретичних 
основ досліджуваної теми (сутність категорій, явищ та процесів; узагальнення 
теорій, концепцій, моделей, систем управління бізнесом у відповідних умовах), 
обґрунтування доцільності досліджень та авторської позиції з цього приводу, 
формулювання проблемних питань та завдань, що потребують вирішення в 
кваліфікаційній роботі бакалавра, визначення методів їх вирішення. 
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3.3. Аналітичний розділ. 
У другому розділі потрібно дати загальну характеристику об'єкта 

дослідження, висвітлити історію та перспективи його розвитку. Наприклад, 
визначити форму власності, основне призначення (місію), організаційно-
правову форму, характеристику основних видів діяльності, галузеву 
приналежність; коли засновано, місцезнаходження, матеріально-технічну базу, 
рівень ринкових (внутрішніх і зовнішніх) відносин; стратегію суб’єкта та 
перспективи розвитку тощо. Далі відображується аналіз фінансово-економічних 
та техніко-економічних показників діяльності суб’єкта підприємництва, 
загальний стан виробничо-господарської, соціально-економічної діяльності. 
Такий аналіз виконується на основі методичних прийомів економічного аналізу 
та статистичних методів відображення. Особливу увагу слід приділити 
факторному аналізові, який дозволяє з’ясувати причини (фактори) та визначити 
їх якісно-кількісний вплив на об’єкт дослідження. 

На підставі результатів аналізу звітних даних, документів оперативного 
обліку і контролю та узагальнень необхідно виявити позитивні моменти і 
недоліки, їх причини, перспективи і можливості подальшого поліпшення 
виробничої, організаційної, економічної діяльності, зокрема підвищення 
прибутковості суб’єкта підприємництва, його стійкості до впливу зовнішніх 
чинників бізнес-середовища. 

Таким чином, аналітичний розділ містить діагностику стану бази 
дослідження, зокрема в функціональних та ресурсних сферах; визначення 
впливових чинників середовища, аналіз бізнес-процесів та організації 
діяльності, прогнозування розвитку тощо. Результати таких дій надають 
можливість здобувачу розробити авторські рішення щодо досягнення мети 
кваліфікаційної роботи. 

На основі аналізу емпіричних або звітних статистичних даних показників 
господарської діяльності, документів оперативного обліку й контролю, наказів, 
розпоряджень, результатів спостережень, опитувань і обстежень та інших 
методів збирання первинної інформації треба зробити необхідні розрахунки, 
виявити досягнуті успіхи й недоліки, що підтверджують виявлені у 
попередньому розділі протиріччя, визначити їх причини. Усі аналітичні 
розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та 
висновками.  

Для забезпечення відповідності змісту роботи та специфіки 
підприємницьких рішень, рекомендується застосовувати комплексний підхід до 
аналізу та оцінки бази дослідження, що забезпечується впровадженням 
методології розробки бізнес-моделі та/або бізнес-плану. Таким чином здобувач 
освіти демонструватиме широту власного погляду на досліджуваний бізнес, 
розуміння зв’язків між функціональними сферами діяльності суб’єкта 
підприємництва, системний підхід до обґрунтування напрямків та способів 
розвитку бізнесу в умовах невизначеності. Це дозволить зменшити ризик 
орієнтування кваліфікаційної роботи на вимоги до такої роботи інших 
спеціальностей, зокрема фінанси, менеджмент, маркетинг тощо. 
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Доцільність аналізу/розробки моделі бізнесу обумовлена наступним. 
Моделювання бізнесу являє собою процес розробки його концепції, а саме 
обґрунтування  основних його системоутворюючих елементів, що визначають 
підприємницьку ідею та місію проекту, головні змістовні процеси та 
затребувані ресурси, структуру очікуваних витрат, алгоритм отримання доходів 
тощо. 

Моделювання бізнесу зазвичай асоціюють з наступними видами 
діяльності: генерування підприємницьких ідей, стратегічне планування, 
розробка бізнес-плану та інші процеси ініціювання нового та розвитку 
поточного бізнесу. На відміну від зазначених видів діяльності з планування 
бізнесу його моделювання орієнтовано на обґрунтування характеристик бізнес-
проекту та умов його здійснення, що пояснюють механізм отримання прибутку. 
Значущою відмінністю бізнес-моделі є її лаконічність, що дозволяє тримати її в 
«оперативній пам’яті» суб’єктів  прийняття управлінських рішень та 
застосовувати при оцінці подій та тестуванні ймовірних сценаріїв розвитку. 

Здобувачам освіти рекомендується скористатися методикою «CANVAS» 
(полотно, канва) авторів І. Піньє та О. Остервальдера, що представляє собою 
структурований алгоритм (шаблон) обґрунтування бізнес-моделі. Цей шаблон 
який базується на економічній системі проекту, що в свою чергу забезпечується 
блоком рішень стосовно надання цінності клієнту та забезпечення внутрішньої 
результативності діяльності за бізнес-проектом (рис. 2.1). Рекомендація щодо 
обмеження обсягу інформації, що відображається в елементах моделі, 
обумовлена доцільністю набуття такої характеристики як конкретність та 
легкість сприйняття зацікавленими особами. Проте, в тексті атестаційної 
роботи елементи моделі мають бути обґрунтовані.  
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Рис. 2.1. Шаблон «CANVAS» для розробки бізнес-моделі  

 
Складання та аналіз бізнес-моделі дозволятиме здобувачу комплексно та 

системно обґрунтувати власні рішення за темою дослідження, забезпечити їх 
відповідність спеціальності. 

В цьому розділі кваліфікаційної роботи здобувач повинен 
продемонструвати володіння методами економічного аналізу, маркетингових 
досліджень, здібності аналізувати господарську і підприємницьку діяльність, 
формувати перспективи розвитку, визначити шляхи досягнення поставлених в 
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роботі задач на підставі розробки структурованого алгоритму (шаблону) 
обґрунтування бізнес-моделі суб’єкта підприємництва. 

 
3.4. Прикладний розділ. 
У третьому розділі обґрунтовуються висновки перспектив і можливостей 

поліпшення діяльності об'єкта досліджень, розробляються пропозиції та 
рекомендації щодо вирішення проблем, які були визначені у другому розділі та 
спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Це можуть бути 
пропозиції щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності суб’єкта, 
шляхи покращання використання тих чи інших ресурсів, визначення резервів 
підвищення ефективності бізнес-процесів суб’єкта підприємництва тощо. 
Запропоновані заходи мають носити конкретний прикладний характер. 

В розділі доцільно навести матеріали, які визначають особливості (умови) 
впровадження та очікувані результати запропонованих здобувачем заходів з 
розвитку бізнесу (економічні розрахунки щодо ефективності рішень – 
наприклад, визначення точки безбитковості, показників прибутковості, 
рентабельності, ефективності впровадження інвестицій тощо).  

 
3.5. Загальні висновки. 
Подається стисла характеристика найбільш суттєвих результатів роботи. 

Висновки повинні бути конкретними, включати перелік пропозицій і 
рекомендацій щодо вдосконалення діяльності суб’єкта. Кількість висновків не 
обмежується, частіше формулюють 6...10 висновків.  

 
3.6 Вимоги до оформлення. 
Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи має бути оформлена згідно 

з стандартом НГУ НМЗ-05 «Нормативно-методичне забезпечення навчального 
процесу» і підписана нормоконтролером кафедри.  

Пояснювальна записка оформляється на аркушах формату А4 без рамок, 
додержуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше 20, праве – 
не менше 10 мм. Текст і рисунки набираються на комп’ютері. При підготовці 
рукопису засобами текстового редактора Word рекомендується дотримуватися 
таких вимог: шрифт – Times New Roman Cyr, розмір 14; міжрядковий інтервал 
– 1,5; відступ - 1,25 см; вирівнювання тексту – за шириною. В таблицях та 
рисунках допускається використання шрифту розміром 12. 

 
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

 
Тема і завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра орієнтовано 

формується напередодні передатестаційної практики, уточнюються та 
конкретизуються після її закінчення. Кваліфікаційна робота повинна готуватися 
кожним здобувачем самостійно. Керівник роботи здійснює консультації щодо 
виконання роботи. За здобувачем залишається право дотримуватися власної 
точки зору, якщо вона не збігається з точкою зору керівника, і захищати її на 
засіданні ЕК.  
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4.1. Обов'язки керівника:  
– консультування здобувача з питань вибору теми кваліфікаційної роботи, 

розробки її плану, змісту окремих розділів, допомога в доборі спеціальної 
літератури;  

– контроль якості роботи: керівник вказує на помилки й неточності, 
пояснює, в чому вони полягають, пропонує раціональні шляхи їхнього 
усунення;  

– контроль дотримання регламенту підготовки роботи. У разі невиконання 
складеного плану керівник повинен письмово доповісти про це завідувачу 
кафедри і висловити відповідні пропозиції щодо цього питання. У разі 
невиконання завдання в повному обсязі у передбачений термін питання про 
недопущення студента до захисту роботи на ЕК розглядається на засіданні 
кафедри, при цьому обов'язкова присутність здобувача та його керівника. 
Протокол засідання кафедри з мотивованим висновком подається декану 
факультету для підготовки відповідного наказу по університету;  

– підготовка відгуку про кваліфікаційну роботу здобувача (ДОДАТОК З) з 
аргументованою характеристикою її якості відповідно до критеріїв оцінювання, 
з відзначенням елементів практичної цінності. У відгуку повинна бути надана 
оцінка ступеня самостійності виконання роботи, здійснено оцінювання роботи 
за діючої системою, а також надані рекомендації щодо присвоєння випускнику 
відповідної кваліфікації.  

4.2. Обов'язки здобувача вищої освіти. 
Студент повинен самостійно або за допомогою керівника обрати тему 

кваліфікаційної роботи й скласти план її виконання, узгодити цей план з 
керівником роботи. 

Починаючи з практики, у терміни, визначені керівником, але не менше 
одного разу на тиждень, здобувач зобов'язаний звітувати перед ним про хід 
виконання плану підготовки кваліфікаційної роботи. Відповідальність за 
виконання плану підготовки роботи покладається безпосередньо на здобувача.  

4.3. Порядок рецензування. 
Закінчена кваліфікаційна робота, яка містить відгук керівника, подається 

завідувачу кафедри, який на підставі цих матеріалів приймає рішення щодо 
допущення роботи здобувача до захисту та направляє її на рецензію. До 
рецензування залучаються провідні фахівці у даній галузі освіти, 
підприємницької діяльності, вищих навчальних закладів. У рецензії 
(ДОДАТОК І) відзначається практична цінність роботи, вказуються преваги та 
недоліки, здійснюється оцінювання роботи, а також надаються рекомендації 
щодо присвоєння випускнику відповідної кваліфікації.  

4.5. Порядок захисту. 
Здобувач подає на захист кваліфікаційну роботу у вигляді пояснювальної 

записки та демонстраційного матеріалу. Перед захистом здобувач зобов'язаний 
ознайомитися з відгуком керівника та рецензією, проаналізувати їх і 
підготувати відповіді на зауваження.  

До захисту не допускаються здобувачі, які не виконали навчальний план і 
на момент подання кваліфікаційної роботи на захист мають академічну 
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заборгованість або подали роботу, яка за змістом та оформленням не відповідає 
кваліфікаційним вимогам.  

Захист кваліфікаційних робіт відбувається на відкритому засіданні 
екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при обов'язковій 
присутності голови комісії та керівника роботи.  

Процедура захисту кваліфікаційної роботи здобувача має таку 
послідовність:  

– доповідь здобувача в межах 7 хвилин;  
– відповіді на запитання членів ЕК;  
– відповіді на зауваження керівника, рецензента;  
– підбиття підсумків захисту кваліфікаційної роботи.  
Під час захисту ведеться протокол засідання ЕК. Здобувач готує до 

захисту демонстраційний матеріал (креслення, таблиці, графіки, діаграми, 
рисунки, блок-схеми алгоритмів, формули), який повинен повністю 
відображати положення, які виносяться на захист, та розкривати тему і 
результати дослідження.  

Демонстраційний матеріал членам ЕК подається на аркушах паперу 
стандартного формату А4 кількістю 8–12. Доповідь супроводжуватися 
демонстрацією матеріалів за допомогою мультимедійних засобів.  

До пояснювальної записки диплому надається диск з матеріалом 
кваліфікаційної роботи. 

У разі подання матеріалів на аркушах формату А4 їхня кількість становить 
8...12. Вони супроводжуються титульним аркушем (ДОДАТОК К) та 
брошуруються з розрахунку по одному комплекту кожному члену ЕК і один 
комплект – для зберігання в архіві.  

Рекомендується на 2-му листі або слайді презентувати тему, об’єкт, 
предмет, мету досліджень, що виносяться на захист. На 3-му – актуальність 
теми досліджень, практичну цінність. На 4-му – задачу досліджень і блок-схему 
рішення. На подальших листах або слайдах подаються постановка задач, 
методи вирішення та результати. На останньому – результати досліджень, 
впровадження (можливі шляхи) та економічний або соціальний ефект, що 
очікується.  

Після публічного захисту кваліфікаційних робіт екзаменаційна комісія на 
своєму закритому засіданні обговорює результати захисту, враховуючи 
отримані відгук, рецензію і простою більшістю голосів виносить рішення про 
оцінку роботи та присвоєння відповідної кваліфікації.  

Здобувачі, які одержали під час захисту кваліфікаційної роботи 
незадовільні оцінки, відраховуються з університету, отримуючи академічну 
довідку.  
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ДОДАТОК А 
Зразок титульного аркуша кваліфікаційної роботи  

 
Міністерство освіти і науки України 
Національний технічний університет  

«Дніпровська політехніка» 

 
Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління 

 
 
 
 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
кваліфікаційної роботи бакалавра 

 
Студента(ки)    ______________________________________________________________  
 
Академічної групи _______________    

(шифр) 
Спеціальності   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
 (код і назва спеціальності) 

за освітньою програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

на тему  _____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

Керівники 
Прізвище, 
ініціали 

Оцінка за шкалою 
Підпис 

рейтинговою інституційною 
кваліфікаційної 
роботи  

.    

  
  

 
Рецензент  

 
Нормоконтролер  

 
 

 
 

Дніпро 
20___ 



17 

ДОДАТОК Б 
Зразок завдання на кваліфікаційну роботу  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
завідувач кафедри 

 прикладної економіки, підприємництва 
та публічного управління 

       
(підпис)            (прізвище, ініціали) 

«_____»_____________ 20____ року 

 
ЗАВДАННЯ 

на кваліфікаційну роботу бакалавра 
 
Студенту(ці)    ___________________________________ академічної групи __________       

спеціальності   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
 (код і назва спеціальності) 

за освітньою програмою  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
 
на тему  _____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

Розділ Зміст 
Термін 
виконан

ня 
1.  

  

2.  

  

3.  

  

 

Завдання видано       __________________     
(підпис керівника)                  (прізвище, ініціали) 

Дата видачі     _  

Дата подання до екзаменаційної комісії       

Прийнято до виконання   ____________     
(підпис студента)                  (прізвище, ініціали) 
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ДОДАТОК В 
Зразок реферату 

 
Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему  

«                                                                  » 

65 сторінок, 11 рисунків, 17 таблиць, 25 використаних джерел, 5 додатків. 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ, 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ, ЛОГІСТИКА ПОСТАВОК, ЕФЕКТИВНІСТЬ. 

 

Об’єкт дослідження –………………….  

Предмет дослідження –………………. 

Мета роботи – ……………………………. 

Методи дослідження – …………………….. 

Отримані результати. У першому розділі pозкpиті теоретичні …………. 

У другому розділі проведено економічний аналіз ……., розроблена 

бізнес-модель………… 

У третьому розділі наведено напрями підвищення ефективності 

підприємницької діяльності малого підприємства на підставі……………… 

Впровадження пропозицій надасть змогу підвищити прибутковість 

на…..%, створити додаткові робочі місця в кількості….. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства 

малого бізнесу в сфері торговельного підприємництва. 
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ДОДАТОК Д 
ЗМІСТ 

 

ВСТУП………………………………………………………………………… 

Розділ 1. СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  РОЗВИТКУ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ……………………………………. 

1.1. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в сфері 

торговельного підприємництва……………………………………………….. 

1.2. Огляд літературних джерел та виконаних по проблемі досліджень 

1.3. Мета, завдання, методи досліджень……………………………….. 

Розділ 2. ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «БУДТОРГ»………………….. 

2.1. Характеристика діяльності малого підприємства…………………. 

2.2. Аналіз показників діяльності підприємства……………………….. 

2.3. Обґрунтування та розробка бізнес-моделі підприємства…………. 

Розділ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БУДТОРГ»…………………………………………………………………….. 

3.1. Визначення напрямів диверсифікації діяльності 

підприємства…………………………………………………………………….. 

3.2. Оцінка ефективності впровадження напрямів підвищення 

ефективності діяльності підприємства………………………………………… 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………... 

СПИСОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 

ДОДАТОК А.......................................................................................................... 

ДОДАТОК Б…………………………………………………………………....... 

ДОДАТОК В…………………………………………………………………….. 
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ДОДАТОК Е 
ВСТУП 

 

Актуальність теми.  

 

Таким чином, вирішення протиріччя в зазначених теоретично-практичних 

проблемах формує актуальність роботи, її мету та задачі дослідження.  

Мета дослідження полягає в…………………………………………………. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені і вирішені наступні 

задачі. 

(словосполучення при формулюванні назви задач див. 3.1) 

Об’єкт дослідження – 

Предмет дослідження – 

Методи дослідження. Вирішення поставлених у дослідженні завдань 

проводились із застосуванням методів: 

– метод систематизації – при визначенні особливості…….., огляду 

літературних джерел та виконаних по проблемі досліджень;  

– статистичний метод – при аналізі та прогнозуванні змін підприємницької 

діяльності…………………..;  

– аналітичний – при обґрунтуванні та розробці бізнес-моделі…………, 

визначенні напрямів підвищення ефективності підприємницької 

діяльності………………..; 

– графічний – для наочного зображення статистичного матеріалу і 

результатів роботи. 

Прикладна цінність:……………… 

Сфера використання результатів полягає в тому, що розроблені 

методичні підходи доведені до рівня практичних рекомендацій й можуть бути 

застосовані на малих підприємствах при ……………….. 

Апробація результатів роботи. Результати роботи пройшли апробацію на 

міжнародній науково-практичній конференції «………..». 
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За результатами роботи надруковані тези «…………………………..» 

Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, загальних висновків і списку інформаційних джерел. Загальний 

обсяг роботи становить 65 сторінок. Список джерел налічує 25 найменувань. 

Кваліфікаційна робота містить 17 таблиць, 11 рисунків, 5 додатків. 
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ДОДАТОК Ж 

Орієнтовані теми кваліфікаційних робіт 
 
Напрями розвитку підприємництва в сфері надання логістичних послуг. 
Напрями розвитку підприємництва у сфері надання сервісних послуг. 
Напрями підвищення товарообігу торговельного підприємства. 
Шляхи мінімізації економічних ризиків у торговельному підприємництві. 
Аспекти забезпечення економічної безпеки у торгівельному 

підприємництві. 
Управління реалізацією товарів та якістю обслуговування покупців. 
Оцінка ефективності комерційної діяльності підприємств торгівлі. 
Механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного 

підприємства.  
Вдосконалення формування асортиментної політики підприємства 

торгівлі. 
Стратегія управління товарообігом підприємства торгівлі. 
Механізм управління товарообігом підприємства ресторанного 

господарства. 
Механізм формування та використання товарних ресурсів підприємства 

торгівлі. 
Напрями підвищення ефективності підприємницької діяльності товарної 

біржі. 
Економічна стратегія брокера на товарній біржі. 
Формування товарного асортименту та його оптимізація. 
Формування системи торговельного обслуговування покупців. 
Підвищення ефективності діяльності торговельного малого підприємства. 
Напрями підвищення ефективності електронної торгівлі. 
Формування попиту і стимулювання збуту на підприємстві (на 

прикладі….).. 
Формування товарної інноваційної політики підприємства. 
Розробка системи заходів, орієнтованих на посилення ринкових позицій 

підприємства (на прикладі….).. 
Обґрунтування розвитку експортно-імпортного потенціалу … 
Підвищення ефективності відтворення і використання основних засобів … 
Підвищення ефективності використання оборотних активів… 
Економічне обґрунтування диверсифікації виробничо-господарської 

діяльності… 
Підвищення ефективності використання трудових ресурсів… 
Обґрунтування системи управління якістю … 
Підвищення ефективності процесу оновлення технічної бази 

виробництва… 
Підвищення ефективності використання виробничої потужності… 
Обґрунтування конкурентної стратегії … 
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Обґрунтування напрямів підвищення ефективності інвестиційної 
діяльності  … 

Обґрунтування плану соціального розвитку… 
Обґрунтування плану заходів зі зниження собівартості продукції … 
Обґрунтування заходів підвищення конкурентоспроможності … 
Обґрунтування бізнес-моделі підприємства… 
Обґрунтування формування асортименту/організація роздрібного 

продажу… 
Обґрунтування використання лізингу в діяльності … 
Обґрунтування впливу ризиків на діяльність … 
Розробка цінової політики суб’єкта підприємництва в умовах 

невизначеності ринкового середовища 
Формування товарної політики суб’єкта підприємництва в умовах 

конкуренції (в кризових умовах господарювання). 
Витрати підприємства: оцінка та формування в умовах мінливого 

зовнішнього середовища. 
Обґрунтування обсягу виробництва для беззбиткової діяльності 

підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища. 
Розробка шляхів підвищення ефективності використання матеріальних 

ресурсів суб’єкта підприємництва в кризових умовах господарювання. 
Розробка стратегії інвестиційної діяльності підприємства. 
Формування інноваційної політики підприємства в сучасних умовах 

господарювання. 
Розробка стратегії запобігання банкрутству підприємства в умовах 

мінливого зовнішнього середовища. 
Обґрунтування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах 

господарювання. 
Організація системи матеріального стимулювання та матеріальної 

відповідальності на підприємствах в сучасних умовах господарювання. 
Оцінка ризиків господарської діяльності підприємства та розробка 

стратегії їх запобігання. 
Формування системи економічної безпеки підприємства в умовах кризи 
Розробка амортизаційної політики підприємства в сучасних умовах 

господарювання. 
Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу підприємства на 

засадах підвищення соціальної відповідальності 
Розробка кадрової політики підприємства в умовах змін соціально-

економічної ситуації в країні. 
Обґрунтування диверсифікації виробництва та її вплив на ефективність 

діяльності підприємства. 
Удосконалення системи планування і контролю товарних запасів на 

підприємстві в сучасних умовах господарювання. 
Удосконалення системи планування і контролю поточних витрат на 

підприємстві в сучасних умовах господарювання. 
Обґрунтування санації підприємства в кризових умовах господарювання. 
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Розробка системи забезпечення конкурентоспроможності підприємства в 
умовах ринкової економіки. 

Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства на 
внутрішньому ринку. 

Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів на 
промисловому підприємстві в кризових умовах господарювання. 

Вибір форм стимулювання працівників промислового підприємства в 
кризових умовах господарювання. 

Доходи підприємства: особливості формування та резерви їх зростання. 
Шляхи підвищення ефективності стимулювання продуктивності праці 

працівників в умовах соціальної відповідальності промислового підприємства. 
Резерви підвищення ефективності господарської діяльності промислового 

підприємства в сучасних умовах господарювання. 
Прибуток торгівельного підприємства: особливості формування та резерви 

його зростання. 
Розробка організаційно-економічних заходів забезпечення 

конкурентоспроможності продукції підприємства. 
Розробка організаційно-економічних заходів забезпечення 

конкурентоспроможності суб’єкта підприємництва. 
Формування антикризової програми бізнес-структури.  
Формування та оцінка підприємницького потенціалу підприємства. 
Визначення чинників ефективності роздрібної торгівлі органічною 

продукцією. 
Удосконалення механізму формування каналів продажів для торгових 

площадок. 
Обґрунтування шляхів роботи агропромислових підприємств за рахунок 

впровадження продуктових інновацій. 
Удосконалення шляхів формування кадрового потенціалу торгівельного 

підприємства. 
Визначення організаційних напрямів удосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності виробничо-торгівельного приватного підприємства. 
Удосконалення системи мотивації продавців – консультантів торгових 

компаній. 
Визначення організаційно-економічних чинників формування товарного 

асортименту в роздрібній торгівлі. 
Визначення чинників ефективності торговельного підприємництва в 

умовах сучасного бізнес-середовища. 
Формування механізму стимулювання діяльності персоналу малого 

підприємства. 
Підвищення управління процесом продажу товарів національними 

мережевими операторами на території України. 
Визначення застосування перспективних інноваційних технологій в 

роздрібній торгівлі. 
Обґрунтування організаційно-економічних напрямів підвищення ділової 

активності рекламного агентства. 
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ДОДАТОК З 
Зразок форми відгуку на кваліфікаційну роботу  

 
Відгук 

на кваліфікаційну роботу бакалавра 
студента ______________________________________групи________  

(ПІБ)  
НТУ «Дніпровська політехніка» спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність  
 
Тема кваліфікаційної роботи  
 
Обсяг роботи (стор., кількість рис., табл., джерел). 
 
Мета роботи  
 
Актуальність теми 
 
Тема кваліфікаційної роботи здобувача безпосередньо пов’язана з 

об’єктом діяльності бакалавра спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність – …………………………. 

 
Вирішені в кваліфікаційній роботі бакалавра задачі (відповідають, не 

відповідають) вимогам до професійної діяльності (компетентностям) фахівця 
освітнього ступеня бакалавр.  

Оригінальність рішень полягає в………………… 
 
Практичне значення результатів кваліфікаційної роботи полягає в………. 
 
Висновки підтверджують можливість використання результатів роботи…. 
 
Оформлення пояснювальної записки та демонстраційного матеріалу до неї 

виконано згідно стандарту НГУ НМЗ-05 «Нормативно-методичне забезпечення 
навчального процесу». 

Ступінь самостійності виконання кваліфікаційної роботи здобувача 
(висока, середня, низька). 

У роботі відзначені такі недоліки:  
 
Відгук про кваліфікаційну роботу в цілому (позитивний, негативний).  
 
Кваліфікаційна робота здобувача заслуговує оцінки:  
 
Висновки про можливість присвоєння випускнику кваліфікації 
 
Керівник кваліфікаційної роботи  
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ДОДАТОК І 
Зразок форми рецензії на кваліфікаційну роботу  

 
Рецензія  

на кваліфікаційну роботу бакалавра 
 
студента _______________________________________групи__________  

(ПІБ)  
НТУ «Дніпровська політехніка» спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність  
Обсяг кваліфікаційної роботи (стор., кількість рис., табл., джерел).  
 
Висновок про відповідність кваліфікаційної роботи здобувача завданню та 

освітній програмі. 
 
 
Загальна характеристика кваліфікаційної роботи здобувача, ступінь 

використання нормативно-методичної літератури та передового досвіду 
підприємницької діяльності  

 
 
 
Позитивні сторони кваліфікаційної роботи  
 
Основні недоліки кваліфікаційної роботи  
 
 
Висновок про кваліфікаційну роботу здобувача в цілому 
 
 
 
Висновок про можливість присвоєння випускнику кваліфікації 
 
 
 
Рецензент 
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ДОДАТОК К 

 

Міністерство освіти і науки України 
Національний технічний університет  

«Дніпровська політехніка» 
Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління 

 
 
 
 
 
 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ 
до кваліфікаційної роботи бакалавра 

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
на тему: 

 
 

«Назва теми» 
 
 
Виконавець 
студентка групи 076-00-0                                                           П.І. Петренко 
 
 
Керівник кваліфікаційної роботи  
доцент кафедри 
прикладної економіки підприємництва 
та публічного управління                                                                В.А. Шаповал 
 
 
Допущено до захисту на ЕК                                       «___»_________20___р. 
 
 
Зав. каф.  
д-р екон. наук, проф.                                                                       О.Г. Вагонова 

 
 
 
 

Дніпро 
20___ 

 
 


