
Рекомендації  
щодо підготовки дипломних робіт студентами спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини» першого (бакалаврського) освітнього рівня у 2021-2022 
навчальному році 

 
1. Обсяг основної частини дипломної роботи має становити (вступ, три розділи, 

висновки) 35 – 40 сторінок. 
2. Кількість використаних джерел має становити не менше 35. 
3. Для отримання оцінки «добре» чи «відмінно» у дипломній роботі має бути 

присутнім регресійний аналіз чи інша форма моделювання. 
4. Під час підготовки першого теоретичного розділу у дипломній роботі  

дозволяється використання тільки іноземних, мовами ЄС, статей (не менше 70% від 
загального обсягу розділу) та статей і монографій, надрукованих у пострадянських 
країнах, протягом останніх п’яти років (не більше 30% від загального обсягу розділу), з 
обов’язковим посиланням. 

5. Для проведення власного аналізу студенти можуть використовувати 
статистичні дані лише з офіційних сайтів державних установ країн, що досліджуються, 
чи з офіційних сайтів міжнародних організацій. 

6. У третьому розділі дипломної роботи має бути присутнім аналіз статистичних 
даних з сайтів Державної служби статистики України та Національного банку України 
щодо зовнішньоекономічних операцій країн, що досліджуються, з Україною та 
рекомендації щодо впровадження досвіду досліджених країн в Україні. 

7. У дипломній роботі використання запозиченого матеріалу без відповідного 
посилання на автора цього матеріалу суворо заборонено. Роздрукована дипломна 
робота разом з її електронною копією на диску мають бути передані на кафедру не 
пізніше ніж за 3 тижня до початку захисту робіт. Для кожної дипломної роботи буде 
визначено її унікальність з відповідною офіційною довідкою. 

8. Студенти мають презентувати результати дипломної роботи, на базі яких 
розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища 
(РН 25 у Стандарті вищої освіти першого освітнього рівня зі спеціальності 
«Міжнародні економічні відносини»), під час виступів на наукових конференціях чи, 
як виняток для випускників 2022 року, під час обов’язкового передзахисту дипломних 
робіт у дистанційному форматі, якій відбудеться 27 травня 2022 р., що буде 
зафіксовано у відповідній спосіб. 

9. Для отримання диплома з відзнакою студент має повністю відповідати 
«Положенню ОНУ імені І. І. Мечникова про диплом з відзнакою» - 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/polozennya_diplom_2021.p
df. 

 
Рекомендації затверджено на засіданні кафедри світового господарства і 

міжнародних економічних відносин, протокол № 7 від 21 березня 2022 року. 
 


