
СТРУКТУРА, ОБСЯГ ТА ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

Обсяг випускної роботи бакалавра не повинен перевищувати 60 

сторінок друкарського тексту (без урахування додатків).  

За структурою випускна робота бакалавра складається з таких частин: 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ. 

ЗАВДАННЯ.  

АНОТАЦІЯ. Анотація розміщується на одному аркуші і включає корот-

кий зміст роботи, кількість сторінок, таблиць, рисунків, додатків і 

літературних джерел . Одну анотацію пишуть українською мовою, другу – 

російською, третю – англійською, або іншою європейською мовою. Обсяг 

кожного з текстів анотацій не повинен перевищувати 100 слів.  

ЗМІСТ. Зміст випускної роботи бакалавра визначається її темою. У 

змісті надаються найменування розділів, підрозділів і пунктів 

бакалаврської роботи з зазначенням номерів відповідних початкових 

сторінок відповідно до структури роботи. Заголовки змісту повинні точно 

повторювати заголовки в тексті дипломної роботи бакалавра. 

ВСТУП. Вступ містить наукове обґрунтування актуальності обраної 

теми, її наукове та практичне значення, коротку характеристику стану 

проблеми, мету і завдання дослідження. Визначаються об'єкт, предмет, 

методи аналізу та інформаційна база дослідження. Зазначається практичне 

значення одержаних результатів. Повідомляється де і коли робота пройшла 

апробацію (за наявності): у замовника-підприємства, на конференціях, тощо. 

Перераховуються статті, опубліковані за результатами досліджень (за 

наявності). Розкривається структура роботи. Обсяг вступу повинен складати 2 

– 3 сторінки. 

Актуальність теми: вказуються значення, масштабність, 

невирішеність важливих питань предмету дослідження, прізвища вчених та 

їх внесок в дослідження даної теми. 

Мета і завдання: вказується ціль, досягнення якої дозволяє цілком 

розкрити обрану тему, формулюється перелік завдань (не менше трьох).  



Об‘єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію, яку вибрано для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта, включає його най-

більш суттєві властивості й ознаки та визначає тему випускної роботи 

бакалавра.  

Методи – це сукупність прийомів чи операцій практичного або 

теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного 

завдання. Методи можуть бути теоретичного і емпіричного характеру. 

Інформаційна база дослідження: містить узагальнений перерахунок 

джерел, які були використані для написання роботи. 

РОЗДІЛ 1 (теоретична частина) (орієнтовно 20 сторінок): 

викладаються суть досліджуваної проблеми, ступінь її розробки, аналіз і 

узагальнення існуючих концепцій, визначаються невирішені питання, 

проблеми, підходи до їх вирішення, обґрунтовуються теоретичні основи 

обраної теми на основі огляду літератури з питань, що розглядаються. 

 Наприкінці розділу подається стислий висновок. 

РОЗДІЛ 2 (аналітична частина) (орієнтовно 20 сторінок): подається 

діагностика внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності 

конкретного підприємства з використанням внутрішньої та зовнішньої 

інформації, основна увага приділяється всебічному вивченню поставленої 

проблеми відповідно до назви бакалаврської роботи. 

Аналітичний матеріал повинен включати три напрями. 

1. Характеристика зовнішнього середовища діяльності 

підприємства: кон’юнктура ринку, на якому діє підприємство, розміри, темпи 

зростання або зменшення обсягів ринку та його сегментів відповідно до 

інтересів підприємства; інвестиційні процеси; система ціноутворення; 

діяльність уряду щодо регулювання ринку; структурні тенденції; науково-

технічні тенденції; тенденції ресурсного забезпечення; демографічні та інші 

тенденції, які можуть вплинути на діяльність підприємства. 



2. Характеристика внутрішнього середовища діяльності 

підприємства: загальна виробнича, організаційна, кадрова, економічна, 

фінансова, маркетингова та інші характеристики підприємства. 

3. Аналіз досліджуваної проблеми: визначення ефективності 

виробництва відповідно до теми бакалаврської роботи. 

Наприкінці розділу подається стислий висновок. 

РОЗДІЛ 3 (проектна частина) (орієнтовно 10 сторінок): містить 

напрями вирішення існуючих проблем і засоби поліпшення стану 

підприємства, які базуються на проведеному у другому розділі аналізі. Реальне 

практичне значення пропозицій і рекомендацій доцільно підтвердити шляхом 

здійснення необхідних техніко-економічних розрахунків (укрупнені 

розрахунки) і визначенням розміру очікуваного економічного ефекту, який 

буде отриманий внаслідок впровадження запропонованого проекту у 

практичну діяльність підприємства.  

Наприкінці розділу подається стислий висновок. 

ВИСНОВКИ: коротко підводять конкретні підсумки дослідження, у 

відповідності до його мети та завдань, акцентується увага на пропозиціях та 

їх значущості для діяльності підприємства. Орієнтований обсяг висновків 3–4 

сторінки.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: подається, у такій 

послідовності: закони України; укази Президента України, постанови та 

розпорядження уряду; монографії, брошури, підручники; наукові статті; інші 

матеріали. Список джерел може містити до 30 найменувань.  

ДОДАТКИ: містять інформацію, яка представлена у текстовій, 

табличній, графічній формах і не увійшла до складу основної частини; 

таблиці, схеми, графіки, які ілюструють доповідь студента під час його захи-

сту; копії публікації студента по темі роботи (за наявності). 

 


