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ВСТУП 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти, який відповідає сьомому рівню Національної рамки 

кваліфікацій і передбачає здобуття бакалавром поглиблених когнітивних та 

практичних умінь/навичок, майстерності та інноваційності на рівні, необхідному 

для розв’язання складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у сфері 

професійної діяльності або навчання. 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом унаслідок успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Бакалавр 

має розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у певній 

галузі професійної діяльності або під час навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Основними формами підсумкового контролю набуття бакалавром 

спеціальних знань та вмінь є проведення іспитів, проходження комплексної 

практики з фаху та написання і захист випускної роботи. Отже, якість підготовки 

фахівця освітнього ступеня бакалавр підтверджується сукупністю 

екзаменаційних оцінок, оцінкою за проходження практики та результатами 

захисту випускної роботи. 

Випускна робота – кваліфікаційне самостійне дослідження, що виконує 

студент після завершення теоретичного навчання за освітньою програмою; 

призначене для об’єктивного оцінювання ступеня сформованості 

компетентностей в обраній сфері професійної діяльності, які закріплені у 

стандартах вищої освіти відповідного освітнього ступеня, містить висновки та 

пропозиції за результатами аналітичних і експериментальних досліджень, 

направлені на розв’язання актуальної науково-практичної/суспільно важливої 

проблеми. Випускна робота виконується з метою публічного захисту й 

отримання академічного ступеня бакалавра. Основне завдання її автора – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%E1%E0%EA%E0%EB%E0%E2%F0


 

6 
 

продемонструвати рівень своєї кваліфікації, уміння самостійно вести науковий 

пошук і розв’язувати конкретні наукові завдання. 

Випускна робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки є 

своєрідним підсумком підготовки бакалавра, а з іншого – самостійним 

оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені 

установи, організації або підприємства, при цьому студент упорядковує за 

власним розсудом накопичені наукові факти та доводить їх наукову цінність або 

практичну значущість. 

Оволодіння бакалавром сукупністю спеціальних знань, умінь і навичок 

унаслідок теоретичної та практичної підготовки дозволяє йому займати посади, 

що передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 

Написання випускної роботи є заключним етапом підготовки бакалавра, 

якість її виконання та захист підтверджує його кваліфікаційний рівень. Під час 

захисту випускної роботи студент підтверджує свої здібності виконувати 

самостійні наукові дослідження на підставі отриманих теоретичних знань, 

практичних умінь і навичок. 

Випускна робота, що виноситься на захист, має відповідати вимогам щодо 

актуальності, новизни, змісту та оформлення. Ці питання, а також поради щодо 

вибору теми випускної роботи бакалавра, її розкриття, вимоги до оформлення і 

захисту роботи на засіданні екзаменаційної комісії (далі – ЕК) розкрито у цих 

методичних рекомендаціях. 
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1 МЕТА,  ЗАВДАННЯ  ТА  ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ  ВИПУСКНОЇ  

РОБОТИ 

 

Випускна робота спеціальності 075 – «Маркетинг» – це кваліфікаційна 

навчально-дослідницька робота, яка виконується після засвоєння ними 

теоретичного курсу за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 075 – «Маркетинг» та проходження комплексної практики з 

фаху.  

Отже, написання випускної роботи є результатом вивчення бакалаврами 

загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін, проходження практики, 

написання наукових і курсових робіт, оволодіння навичками здійснення 

економічного аналізу. Маючи комплексний характер, випускна робота 

вирізняється актуальністю, глибиною розробки, методами дослідження обраного 

об’єкта та предмета, аргументованістю та практичним значенням результатів. 

Ця робота практично перевіряє готовність бакалавра до теоретичного 

осмислення актуальності обраної теми та її цінності, здатність самостійного 

проведення наукового дослідження та визначення можливостей практичного 

використання отриманих результатів. 

Отже, мета підготовки випускної роботи полягає у поглибленні 

бакалавром спеціальних умінь і знань інноваційного характеру щодо розв’язання 

проблемних комплексних завдань у певних галузях національного господарства, 

навичок самостійного наукового дослідження економічних процесів, явищ і 

відносин.  

Випускна робота передбачає:  

− систематизацiю, закрiплення, розширення теоретичних i практичних 

знань зi спецiальностi та застосування їх під час розв’язання конкретних 

наукових, технiчних, економiчних, виробничих та iнших завдань;  

− розвиток навичок самостiйної роботи i оволодiння методикою 

дослiдження та аналізу, пов’язаних з темою випускної роботи. 
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Отже, випускна робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого 

під час державної атестації випускника ЕК визначає рівень його науково-

теоретичної та практичної підготовки, готовність випускника до самостійної 

роботи за спеціальністю та приймає рішення про присвоєння йому кваліфікації 

бакалавра. 

Як теоретико–прикладне дослідження, випускна робота має містити 

глибоке теоретичне дослідження актуального науково-практичного завдання, а 

також обґрунтовану модель його практичного розв’язання на підставі ретельно 

проведеного аналізу. Тому під час навчання на бакалавраті студентам бажано 

виступити з науковими (теоретико–методичними чи прикладними) доповідями 

на конференціях та опублікувати результати дослідження (самостійно чи у 

співавторстві з керівником випускної роботи). 

Працюючи над випускною роботою, бакалавр має засвоїти навички: 

− правильної постановки теоретико-практичного завдання й 

обґрунтування його актуальності;  

− формулювання мети і завдань дослідження; 

− побудови логіко-структурної схеми роботи; 

− роботи з джерелами інформації та фактологічним матеріалом; 

− аналізу й оцінювання різних аспектів господарської діяльності суб’єктів; 

− обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій. 

Основні завдання підготовки випускної роботи полягають у такому: 

− закріпити теоретичні знання і практичні навички, отримані бакалавром 

за період навчання; 

− розвинути уміння і навички проведення самостійної науково-дослідної 

роботи, опанувати методами і формами їх виконання; 

− виявити рівень підготовки бакалаврів щодо самостійного аналізу і 

викладення матеріалу, уміння захищати отримані висновки та результати перед 

державною екзаменаційною комісією і практично реалізовувати їх у певній сфері 

господарської діяльності; 

− одержати науково-обґрунтоване розв’язання поставленого завдання; 
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− перевірити і визначити ступінь компетентності випускника за профілем 

спеціальності. 

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від профілю 

спеціальності та напряму дослідження. Підготовка бакалаврів здійснюється 

відповідно до освітньо-професійної програми та передбачає обов’язкове 

додержання навчального плану, яким встановлено графік навчального процесу, 

обсяг та план навчального навантаження. 

Як було зазначено, підготовка випускної роботи здійснюється після 

виконання основних складових навчального навантаження, що передбачено 

освітньо-професійною програмою. Отже, у цій роботі бакалавр має 

продемонструвати всю сукупність знань, умінь і навичок, здобутих на 

попередніх етапах навчання. 

Зокрема, для забезпечення комплексного характеру випускної роботи 

безпосередньо її підготовка має бути пов’язана з попередніми етапами навчання, 

на яких виконують наукові й курсові роботи та проходять комплексну практику 

з фаху, що забезпечуватиме спадкоємність знання (рис. 1). 

Так, на першому етапі бакалавру необхідно обґрунтувати актуальність 

обраної теми дослідження, здійснити критичний аналіз наявних у науковій 

літературі підходів до розв’язання зазначеної проблемної ситуації з виділенням 

тієї частини, що є недостатньо розробленою. 

На другому етапі бакалавр має виконати теоретичну проробку предмета 

дослідження, сформовати інструментарій дослідження, вивчити наявну 

нормативно-правову та інформаційну базу дослідження, дослідити товарно-

галузеву специфіку, визначити просторово-часові межі дослідження. 

На третьому етапі, під час проходження комплексної практики з фаху, 

бакалавр має вивчити техніко-економічну специфіку підприємства; виявити 

проблемну ситуацію щодо функціонування підприємства, виходячи з обраного 

об’єкта та предмета дослідження, зібрати, обробити та систематизувати 

фактологічний матеріал, здійснити аналіз та оцінювання емпіричних 

даних,установити тенденції та закономірності. 
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Рисунок 1 – Процес підготовки випускної роботи 

 

 

 

ЕТАП  1 
 

визначення проблемної ситуації; окреслення об’єкта та предмета 
дослідження; формулювання теми дослідження; формування структури 

дослідження; визначення завдання 

ЕТАП  2 
 

опрацювання теоретичних засад; 
формулювання інструментарію дослідження; 
проробка інформаційної та нормативно-правової бази дослідження; 
визначення часових та просторових меж дослідження; 
вивчення товарно-галузевої специфіки 

ЕТАП  3 
 

визначення первинних та вторинних джерел інформації, методів та способів 
збору даних; 

виявлення проблемної ситуації щодо функціонування суб’єкта 
господарювання або товарно-галузевого ринку, виходячи з обраного об’єкту та 
предмету дослідження; 

збір, систематизація та обробка фактологічного матеріалу; 
аналіз та оцінювання емпіричних даних, визначення тенденцій та 

закономірностей 

ЕТАП  4 
 

підготовка відповідних рекомендацій щодо вдосконалення предмета 
дослідження; 

формування тексту випускної роботи; 
оформлення випускної роботи 
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2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ  ТА  ЗАХИСТУ  ВИПУСКНОЇ      

РОБОТИ 

 

2.1 Вибір теми роботи та її узгодження 

Вибір теми випускної роботи здійснюється з урахуванням тематики 

виконуваних бакалавром курсових робіт, на підставі тематики наукових 

досліджень кафедри, замовлень підприємств. 

Тема випускної роботи має бути актуальною, мати теоретичне і прикладне 

значення, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку економічної 

науки і господарської практики. 

Назва випускної роботи має бути стислою, відповідати профілю 

спеціальності та суті розв’язаного науково-практичного завдання, вказувати на 

мету випускної роботи, її завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви 

може бути додано невеликий (4–6 слів) підзаголовок. 

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію 

псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів 

«Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», 

«Матеріали до вивчення...», «До питання...» тощо, у яких не відбито достатньою 

мірою суть проблеми. 

Бакалавру надається право запропонувати свою тему з обов’язковим 

обґрунтуванням її затребуваності. Обираючи тему, варто враховувати її 

актуальність, можливість одержання необхідних для дослідження матеріалів, 

проведення спостережень, розрахунків, наявність літературних джерел. 

Випускна робота має бути написана з використанням фактичних даних. 

Під час формулювання теми випускної роботи бакалавр може 

користуватися запропонованими у Розділі 5 прикладами формулювань. 

Тема роботи має бути погоджена з науковим керівником  у термін згідно з 

навчальним планом підготовки бакалаврів. 
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2. 2 Затвердження теми роботи 

Бакалавр зобов’язаний підготувати заяву (Додаток А) та подати її на 

кафедру бізнес адміністрування, маркетингу і туризму в термін, визначений 

навчальним планом.  

Заява підтверджує згоду студента виконувати конкретну тему випускної 

роботи. Заява пишеться на ім’я завідувача кафедри. Текст заяви «Прошу 

закріпити за мною тему випускної роботи ...», підтверджений підписом 

бакалавра із зазначенням дати, може бути об’єктом юридичного обґрунтування. 

На заяві викладач підтверджує згоду бути керівником цієї випускної роботи. 

Заяву підписує завідувач кафедри. 

За поданням наукових керівників кафедра розглядає пропозиції бакалаврів 

і після їх схвалення готує проект наказу, яким затверджуються теми і 

призначаються керівники. Закріплення за бакалавром теми випускної роботи 

оформлюється наказом ректора КрНУ в термін, визначений навчальним планом.  

Якщо тема, яка виноситься на дипломування, досить складна і 

багатопрофільна, то вона рішенням керівника випускної роботи може бути 

розділена на декілька підтем (2–3), які будуть окремими темами випускних робіт 

для двох–трьох бакалаврів. У цьому випадку теми комплексних випускних робіт 

будуть мати одну загальну назву з визначенням конкретного індивідуального 

завдання кожному дипломнику. 

 

2. 3 Написання роботи 

Наступним етапом є написання випускної роботи відповідно до 

затвердженої теми та плану. Збір фактологічного матеріалу здійснюється під час 

проходження комплексної практики з фаху. Бакалавр має ґрунтовно 

ознайомитися з теоретичними основами обраної для дослідження проблемної 

ситуації, на підставі аналізу літературних джерел узагальнити наявні підходи до 

її розв’язання й обґрунтувати методичний фундамент досліджень. За допомогою 

обраного інструментарію проводиться діагностика об’єкта дослідження, 

визначаються наявні труднощі та причини їх виникнення. Це водночас є основою 
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для розробки й обґрунтування альтернативних пропозицій щодо визначення 

найбільш доцільного способу розв’язання науково-практичного завдання.  

Під час написання випускної роботи студент має обов’язково посилатися 

на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. У 

випускній роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викласти зміст і 

результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, 

тавтології. 

 

2. 4 Перевірка випускної роботи на академічний плагіат 

Перевірці на плагіат підлягають усі види випускних кваліфікаційних робіт. 

Перевірку випускних кваліфікаційних робіт студентів для освітнього ступеня 

«Бакалавр» проводять за допомогою репозитарію КрНУ з використанням 

Антиплагіатної інтернет-системи «Unicheck» на наявність запозичень із текстів, 

присутніх у базах університету, базах інших вищих навчальних закладів та в 

Інтернеті. Для цього студент у визначений кафедрою термін має подати 

електронний та друкований варіант випускної роботи викладачу, який є 

відповідальним за перевірку робіт на плагіат на кафедрі, та написати заяву 

(Додаток Б). 

За критерій оригінальності творів приймається показник рівня 

унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних 

засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень.  

Перевірці підлягає основна частина випускної роботи. Результатом 

перевірки є висновок з наведеним відсотком унікальності тексту, який слід 

розуміти так:  

– висока унікальність – більше 60 %;  

– задовільна унікальність – 50–60 %;  

– достатня унікальність – 40–50 %;  

– дуже низька унікальність – менше 40 %. 

Студент, що виконав випускну роботу, яка має високу, задовільну та 

достатню унікальність тексту, допускається до її захисту. Рівень унікальності 
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випускної кваліфікаційної роботи враховується екзаменаційною комісією під час 

її оцінювання за допомогою коригувального коефіцієнту.   

Студент, випускна кваліфікаційна робота якого має дуже низьку 

унікальність, до захисту не допускається. За письмовою заявою студента 

(Додаток В) робота має бути розглянута комісією, яка створюється за 

розпорядженням завідувача кафедри у складі трьох осіб з числа 

висококваліфікованих фахівців відповідної галузі знань. Результат перевірки 

оформлюється відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань 

або факт плагіату (Додаток Г). Якщо посилання коректні, а ідеї та результати, 

отримані унаслідок досліджень, є унікальними, студент може бути допущений 

до захисту. Якщо комісія виявляє факт плагіату, студент не допускається до 

захисту випускної роботи та має бути відрахований з університету.  

Звіт, у якому наведено відсоток унікальності тексту роботи, є обов’язковим 

та наводиться у додатках до випускної кваліфікаційної роботи. У додатках також 

наводиться протокол роботи комісії для робіт, які мають дуже низьку 

унікальність та допущені до захисту. 

 

2.5 Підготовка до захисту випускної роботи 

Призначення цього етапу полягає у перевірці ступеня готовності студента 

до захисту випускної роботи. 

Попередня перевірка ступеня готовності випускної роботи бакалавра 

відбувається способом проведення попереднього захисту, що організовується на 

засіданні кафедри за два тижні до захисту випускної роботи. Попередній захист 

являє собою розгляд ЕК отриманих бакалавром основних результатів роботи. 

Після заслуховування короткої доповіді бакалавра щодо основних результатів 

підготовки випускної роботи відбувається обговорення, за результатами якого 

виноситься рішення щодо його допуску до захисту. 

У випадку, якщо ЕК робить висновок щодо неготовності випускної роботи, 

готується подання про недопуск студента до захисту. Думка наукового керівника 

щодо рівня готовності випускної роботи є основоположною. Якщо керівник 
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уважає, що випускну роботу не підготовлено у необхідному обсязі та необхідної 

якості, він може підготувати подання про недопуск бакалавра до захисту.  

За результатами попереднього захисту протягом наступного тижня 

складається та затверджується завідувачем кафедри графік захисту випускних 

робіт.  

Протягом наступних двох тижнів бакалавр остаточно завершує підготовку  

випускної роботи.  

Бакалавр має надати випускну роботу науковому керівнику для перевірки 

її відповідності наявним вимогам. Функції нормоконтролера щодо перевірки 

правильності оформлення випускної роботи покладено на наукового керівника, 

а нагляд за якісним виконанням функцій – на завідувача кафедри.  

Після виправлення зауважень наукового керівника бакалавр завершує 

оформлення роботи і подає випускну роботу на підпис керівнику для одержання 

від нього письмового відгуку з оцінкою роботи за два тижні до захисту. 

У випадку невідповідності випускної роботи вимогам методичних 

рекомендацій і недотримання бакалавром календарного графіка виконання 

випускної роботи керівник має право не допустити бакалавра до захисту. 

Випускна робота до захисту не допускається у випадку, якщо робота написана 

на тему, що вчасно не була затверджена наказом по університету, виконана не 

самостійно, структура не відповідає вимогам, відсутнє економічне 

обґрунтування запропонованих заходів, робота не переплетена, неправильно 

оформлена. 

Рішення щодо недопущення бакалавра до захисту має бути затверджено на 

засіданні кафедри. Завідувач кафедри має право звернутися до деканату із 

пропозицією відрахувати бакалавра за невиконання навчального плану. 

Після отримання від керівника випускної роботи відгука бакалавр має 

звернутися до рецензента для отримання рецензії. Рецензію на випускну роботу 

має написати висококваліфікований фахівець, що має досвід розв’язання 

проблем, споріднених з темою роботи. Рецензія має містити ґрунтовний аналіз і 
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диференційовану оцінку якості (у тому числі актуальності) випускної роботи, 

включати зауваження щодо роботи.  

Бажано подати матеріали, що підтверджують упровадження результатів 

випускної роботи, які можуть бути оформлені як довідка або акт про 

впровадження. 

Випускна робота, підписана бакалавром, з письмовим відгуком наукового 

керівника подається завідувачу кафедри, що вирішує питання про допуск 

бакалавра до захисту візуванням титульного аркуша випускної роботи. 

Випускна робота з усіма необхідними підписами та документами має бути 

подана на кафедру бажано за тиждень до захисту, але не пізніше, ніж за 3 

робочих дні до захисту. 

Захист випускної роботи відбувається на засіданні ЕК, до складу якої 

входять викладачі кафедри. На захист бакалавр має підготувати доповідь, у якій 

має бути викладено основні результати випускної роботи з посиланням на 

демонстраційний матеріал (таблиці, рисунки). Демонстраційний матеріал 

бакалавр подає у вигляді презентації, розробленої у пакеті програм Power Point, 

та роздруковує слайди.  

У доповіді бакалавр зобов’язаний розкрити: 

− актуальність теми; 

− мету і завдання виконаної роботи; 

− об’єкт і предмет дослідження; 

− основні положення роботи; 

− отримані результати досліджень, висновки з проведеного аналізу, зміст 

запропонованих заходів і обґрунтування їх ефективності (рекомендується 

витратити не менш 70 % часу, відведеного для доповіді). 

Наприкінці доповіді бакалавр має відзначити: які розробки і висновки 

впроваджені чи намічені до впровадження; де має бути застосовано результати 

дослідження; яка фактична чи очікувана економічна ефективність 

запропонованих ним заходів. Також має бути зазначено інформацію щодо 
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апробації результатів випускної роботи та у скількох наукових працях було 

опубліковано отримані результати. 

Час доповіді бакалавра не має перевищувати 10 хвилин. Доповідь має бути 

стислою, конкретною, з використанням демонстраційного матеріалу – 

презентації на мультимедійній техніці та роздаткового (демонстраційного) 

матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем чи відповідних слайдів) для 

всіх членів комісії. Головне призначення демонстраційного матеріалу – детально 

і наочно проілюструвати основні положення роботи, тому необхідно вчасно 

посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії. 

Титульна сторінка демонстраційного матеріалу наведено в додатку Д. 

Обсяг демонстраційного матеріалу має становити 6–10 аркушів, основною 

вимогою до його складання є обов’язкове розкриття результатів, отриманих за 

всіма завданнями випускної роботи. 

Оскільки під час захисту випускної роботи застосовується мультимедійна 

техніка, необхідно записати демонстраційний матеріал на флеш–карті та 

переконатись у можливості відтворення цих матеріалів на комп’ютері кафедри 

бізнес адміністрування, маркетингу і туризму. Для цього у визначений кафедрою 

день підійти з флеш–картою і перевірити свій демонстраційний матеріал. 

Перевірка вміння бакалавра викласти основні результати роботи, 

користуватися демонстраційним матеріалом є основною складовою підготовки 

до захисту. 

 

2. 6 Порядок захисту випускної роботи 

Захист випускної роботи починається з надання слова науковому 

керівнику для оголошення  відгуку та для характеристики студента. Після 

оголошення секретарем ЕК рецензії бакалавр розпочинає доповідь. Під час 

доповіді варто звертатися до демонстраційного матеріалу, стисло пояснюючи 

його зміст.  
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Члени ЕК, що є присутніми на захисті, задають випускнику запитання з 

метою визначення рівня його спеціальної підготовки й ерудиції. Публічність 

захисту передбачає можливість задавати питання всім присутнім. 

ЕК визначає підсумкову, диференційовану за 100-бальною шкалою, оцінку 

випускної роботи. Рішення ЕК є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Критеріями оцінювання випускної роботи є:  

сутнісні аспекти роботи: 

− актуальність обраної теми; 

− чіткість формулювання мети і завдань дослідження; 

− відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданьам; 

− спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій; 

− актуальність і обґрунтованість заходів, що пропонуються для 

підвищення економічної ефективності; 

− розвиненість мови викладення роботи та її якість оформлення; 

− зауваження, що містяться в рецензії та відгуку наукового керівника; 

     якість захисту роботи: 

− уміння стисло, послідовно і чітко викласти у доповіді сутність і 

результати дослідження; 

− наявність і якість демонстраційного матеріалу для захисту випускної 

роботи; 

− здатність аргументовано, логічно, послідовно відстоювати свою думку, 

захищати пропозиції та рекомендації; 

− якість відповідей на питання членів ЕК;  

− володіння культурою презентації. 

Умови оцінювання випускної роботи 

Відмінно. Робота бездоганна у всіх аспектах, містить елементи новизни, 

має практичне значення, доповідь є логічною і лаконічною, бакалавр вільно 

володіє матеріалом, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ЕК 

аргументовані, переконливі та логічні. 
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Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі непринципові 

недоліки: робота має бути описовою, неповнота посилань, невиправлені 

зауваження керівника, елементи новизни не чітко подані, недостатньо 

використані інформаційні матеріали, мають місце окремі зауваження у відгуку і 

рецензії. Доповідь логічна, бакалавр володіє матеріалом, відповіді на запитання 

членів ЕК в основному правильні. 

Задовільно. Тема випускної роботи в основному розкрита, але мають місце 

недоліки: нечітко сформульовано мету роботи, теоретичний розділ має виражену 

компілятивність, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині – надлишок 

елементів опису, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не 

завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться у третьому розділі, 

обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгук містять окремі зауваження, 

бакалавр недостатньо володіє матеріалом, дано відповіді не на всі запитання 

членів ЕК. Є  істотні зауваження щодо оформлення роботи.  

Незадовільно. Нечітко сформульовано мету випускної роботи. Розділи 

погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних 

джерел. Аналіз виконано поверхово, переважає описовість на шкоду системності 

та глибині. Запропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають. 

Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. 

Бакалавр не володіє матеріалом. Відповіді на запитання членів ЕК неточні чи 

неповні. 

Після обговорення підсумків захисту членами ЕК виноситься рішення. У 

випадку незгоди членів ЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії 

оголошується її головою у той самий день. Бакалаврів, які під час захисту 

одержали незадовільні оцінки, відраховують з університету з одержанням 

академічної довідки. До повторного захисту випускна робота може бути подана 

протягом одного року після відрахування з університету.  

Після захисту випускна робота передається на зберігання до архіву 

університету. 
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3 ВИМОГИ  ДО  СТРУКТУРИ ТА ОБСЯГУ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 

 

Випускна робота як оригінальне теоретико-прикладне дослідження має 

мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. 

Випускна робота має містити: 

− титульну сторінку; 

− завдання; 

− анотацію; 

− зміст; 

− перелік умовних позначень (за необхідності); 

− вступ; 

− основну частину (розділи, висновки до розділів): 

перший розділ (теоретичний) та висновки до розділу; 

другий розділ (аналітичний) та висновки до розділу; 

третій розділ (результативний, проектний) та висновки до розділу; 

− висновки; 

− список використаних джерел;  

− додатки. 

У разі потреби, обумовленої логіко–структурною схемою роботи, можливе 

виділення більшої кількості розділів. 

 

3. 1 Титульна сторінка  

Титульна сторінка є першою сторінкою роботи і є основним джерелом 

бібліографічної інформації, необхідної для обробки й пошуку документів.  

Титульна сторінка випускної роботи містить дані, що розміщуються у 

такій послідовності: 

− найменування вищого навчального закладу, факультету та кафедри, де 

виконано роботу; 

− назва випускної роботи; 



 

21 
 

− відомості про автора (курс, група, шифр та назва спеціальності, 

прізвище, ім’я, по батькові); 

− прізвище, ім’я, по батькові керівника випускної роботи; 

− прізвище, ім’я, по батькові рецензента випускної роботи 

− місто і рік. 

Зразок титульної сторінки випускної роботи подано у додатку Е. 

 

3. 2 Завдання 

Завдання на випускну роботу розміщується відразу ж після титульної 

сторінки та являє собою документ, що визначає обсяги й порядок виконання 

роботи. Бланк завдання на випускну роботу заповнюється протягом двох тижнів 

з дня затвердження теми на кафедрі разом з науковим керівником. Завдання 

разом з календарним планом затверджує завідувач кафедри. 

Зразок завдання подано в додатку Ж. 

 

3.3 Анотація  

Анотація призначена для ознайомлення з випускною роботою. Вона має 

бути короткою, інформативною і містити дані, що дозволяють розкрити суть 

випускної роботи. Анотація має містити: 

− дані про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість 

найменувань у списку використаних джерел; 

− текст анотації; 

− перелік ключових слів. 

Текст анотації має відображати інформацію, подану в роботі, у певній 

послідовності: 

− об’єкт та предмет дослідження; 

− мета роботи; 

− методи дослідження; 

− основні положення роботи; 

− економічна ефективність; 
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− значущість роботи та висновки. 

Частини анотації, з яких відсутні дані, опускають.  

Наприкінці анотації наводять ключові слова. Ключовим словом 

називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з огляду 

інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів 

має відображувати поза контекстом основний зміст дипломної роботи. Загальна 

кількість ключових слів має бути не меншою трьох і не більшою десяти. Ключові 

слова подають у називному відмінку, друкують у рядок, через коми.  

Обсяг анотації – 1 сторінка машинописного тексту (1500–2000 друкованих 

знаків). Анотація виконується українською мовою. Приклад написання анотації 

наведено у додатку И.  

 

3. 4 Зміст 

Зміст випускної роботи розміщують після завдання на випускну роботу з 

нової сторінки. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх 

розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема, переліку 

умовних позначень, вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Зразок написання змісту наведено у додатку К.  

 

3. 5 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів (за необхідності) 

Якщо у випускній роботі вжито специфічну термінологію, а також 

використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення та інше, то їх 

перелік може бути поданий у роботі у вигляді окремого списку, який розміщують 

перед вступом. 

Незалежно від цього під час першого згадування цих елементів у тексті 

роботи наводять їх пояснення. 

Перелік треба друкувати двома колонками, де зліва за абеткою наводять, 

наприклад, скорочення, справа – їх детальне розшифрування. 



 

23 
 

Якщо у випускній роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, 

позначення та інше повторюються не більше двох разів, то їх до переліку не 

вносять та розшифрування наводять у тексті під час першого згадування. 

 

3. 6 Вступ 

У вступі розкривається сутність і стан наукового завдання та його 

значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування 

необхідності проведення дослідження. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі подають загальну характеристику випускної роботи у рекомендованій 

послідовності. 

Актуальність теми 

Методом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями 

наукового завдання обґрунтовують актуальність і доцільність випускної роботи 

для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь 

України. 

Висвітлення актуальності має бути небагатослівним. Досить кількома 

реченнями висловити головне – сутність наукового завдання. 

Мета і завдання дослідження 

Формулюється мета випускної роботи і завдання, які необхідно розв’язати 

для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як 

«Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення 

 

 

ВСТУП 

 

У світову банківську сферу маркетинг прийшов приблизно на 

десять років пізніше, ніж у виробничу. З кінця 1960-х – початку 1970-х 

20 мм 
 

30 мм 
 10 мм 
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мети, а не на саму мету. Мета має бути сформульована так, щоб указувати на 

об’єкт і предмет дослідження. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище (відносини), що породжує 

проблемну ситуацію й обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. 

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його 

частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага 

бакалавра, оскільки предмет дослідження визначає тему випускної роботи. 

Методи дослідження 

Наводять перелік методів дослідження, використаних для досягнення 

поставленої у роботі мети. Перелічувати їх треба не відірвано від змісту роботи, 

а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим 

методом. Це дасть змогу пересвідчитися у логічності та прийнятності вибору 

саме цих методів. Вибір методів дослідження має забезпечити достовірність 

отриманих результатів і висновків. 

Практичне значення одержаних результатів 

Надаються відомості про використання результатів випускної роботи або 

рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних 

результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до 

використання або масштабів використання. 

Відомості про впровадження результатів досліджень необхідно подавати із 

зазначенням найменувань організацій, у яких здійснено впровадження, форм 

реалізації та реквізитів відповідних документів. 

Апробація результатів випускної роботи 

Зазначається, на яких наукових конференціях, семінарах, школах 

оприлюднено результати досліджень, викладені у випускній роботі. 
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Публікації 

Указується у скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових 

праць, матеріалах і тезах конференцій опубліковані результати випускної 

роботи. 

 

3. 7 Основна частина 

Основна частина випускної роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному 

тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом обраного 

напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного 

розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі 

наукових і практичних результатів, що дає можливість вивільнити загальні 

висновки від другорядних подробиць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурно випускна робота складається із трьох розділів. Розділи мають 

випливати один з одного і починатися з короткого опису питань, що 

розкриваються в цьому розділі в їх взаємозв’язку з попередніми і наступними 

розділами. 

 

 

 

РОЗДІЛ  1 

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ФАКТОР 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1 Сутність та особливості банківського маркетингу 

 

У світову банківську сферу маркетинг прийшов приблизно на 

десять років пізніше, ніж у виробничу. З кінця 1960-х – початку 1970-х 

20 мм 

30 мм 

10 мм 

найменування 
першого розділу 

найменування підрозділу 

1 РЯДОК Абзацний відступ –1,25 см 
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У розділах основної частини подають: 

− огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; 

− виклад загальної методики й основних методів досліджень; 

− експериментальну частину і методику досліджень; 

− відомості про проведені теоретичні та (або) експериментальні 

дослідження; 

− аналіз і узагальнення результатів досліджень. 

У першому розділі в огляді літератури бакалавр окреслює основні етапи 

розвитку наукової думки за розв’язуваним завданням. Стисло, критично 

висвітлюючи роботи попередників, бакалавр має назвати ті питання, що 

залишилися невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні завдання. 

Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності 

проведення досліджень у цій галузі. Загальний обсяг огляду літератури не має 

перевищувати 20 % обсягу основної частини випускної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливе місце у цьому розділі займає викладення методик аналізу 

визначених проблем, що будуть використовуватися в наступних частинах 

роботи. Бакалавр може продемонструвати знання методів наукового 

дослідження і на підставі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найбільш 

придатного для обраного напряму дослідження. 

 

фінансових ринках і одним з головних чинників виживання банків, особливо 

середніх і дрібних. 

 

 

1.2 Організаційні аспекти маркетингу в банку 

 

У зарубіжній і вітчизняній спеціальній літературі є безліч визначень 

маркетингу, в тому числі банківського. 

текст підрозділу 1.1 

1 РЯДОК 

2 РЯДКА 
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У другому розділі обґрунтовується вибір напряму досліджень, 

викладається загальна методика проведення дослідження, наводяться методи 

розв’язання завдань та їх порівняльні оцінки. Описуються основні тенденції, 

закономірності, методи розрахунків, гіпотези, що розглядаються. 

Не допускається розміщувати найменування розділу та підрозділу в 

нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок 

тексту. 

 

 

 

1.2 Організаційні аспекти маркетингу в банку 

 

У зарубіжній і вітчизняній спеціальній літературі є безліч визначень марке– 

 

 

 

 

 

1.2 Організаційні аспекти маркетингу в банку 

 

У зарубіжній і вітчизняній спеціальній літературі є безліч визначень  

маркетингу, в тому числі банківського. 

 

 

 

У цьому розділі має бути виконаний ґрунтовний аналіз фактичного стану 

проблеми, що досліджується. Розділ має бути максимально насичений 

фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображає 

відповідні результати в межах рівня господарської діяльності за останні                  

3–5 років. Розділ завершується оцінкою отриманих результатів. 

правильно неправильно 

не менше 20мм 
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У третьому розділі з вичерпною повнотою викладаються результати 

власних досліджень бакалавра, як вони одержані та в чому полягає їх новизна. 

Бакалавр має надати оцінку повноти розв’язання поставлених завдань, оцінку 

достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів) та порівняти 

одержані результати з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, обґрунтувати необхідність додаткових досліджень. 

Характер і зміст заходів, що пропонуються, мають базуватися на 

результатах аналізу, проведеного в другому розділі випускної роботи. 

Невід’ємною частиною обґрунтування запропонованих бакалавром заходів має 

бути розрахунок економічної ефективності. 

Однією з ознак високої якості випускної роботи є застосування економіко–

математичних методів і пакетів прикладних програм. За результати розрахунків 

і зроблені на цій підставі висновки відповідальність несе бакалавр. 

 

3.8 Висновки  

Викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані у 

випускній роботі, які мають містити формулювання розв’язаного наукового 

завдання, його значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та 

рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих 

результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі 

у висновках розкривають методи розв’язання поставленого у випускній роботі 

наукового завдання, їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями. 

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках 

здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти 

рекомендації щодо їх використання. 

 

3.9 Список використаних джерел 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий 

містить бібліографічні описи використаних джерел. Він розміщується після 

висновків, починаючи з нової сторінки. 
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Список використаних джерел формується одним із таких способів: 

− у порядку появи посилань у тексті; 

− в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

− у хронологічному порядку. 

Найбільш зручним для користування і рекомендованим під час написання 

випускної роботи є спосіб формування списку використаних джерел у порядку 

появи посилань у тексті. Порядкові номери бібліографічних описів у списку 

використаних джерел є посиланнями в тексті (номерні посилання). 

У відповідних місцях тексту випускної роботи мають бути подані 

посилання на всі використані джерела, що наведені у списку. 

 

3.10 Додатки  

Для повноти сприйняття випускної роботи до додатків за необхідності 

доцільно включати допоміжний матеріал: 

− проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; 

− таблиці допоміжних цифрових даних; 

− протоколи й акти випробувань, упровадження, розрахунки економічного 

ефекту; 

− інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв’язання завдань на 

ЕОМ, розроблених у випускній роботі; 

− список наукових праць (зразок оформлення наведено у додатку Л), 

матеріали, що свідчать про апробацію результатів випускної роботи. 

У додатках поміщають матеріал, що є громіздким, але необхідним 

доповненням роботи, коли включення його до основної частини роботи може 

змінити упорядковане і логічне уявлення про неї. 

 

3.11 Обсяг випускної роботи 

Загальний обсяг випускної роботи має бути у межах 80 сторінок формату 

А4. 
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4 ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  ВИПУСКНОЇ  РОБОТИ 

 

4.1 Загальні вимоги 

Випускну роботу необхідно оформлювати відповідно до державного 

стандарту України. Таким стандартом є ДСТУ 3008:2015 «Інформація та 

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення». 

Випускну роботу друкують за допомогою принтера з одного боку аркуша 

білого паперу форматом А4 (210х297 мм) з використанням шрифтів текстового 

редактора Wоrd (стиль шрифту Times New Roman) розміру 14 з полуторним 

міжрядковим інтервалом до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота 

шрифту 1,8 мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203х288 

до 210х297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах форматом А3. 

Текст випускної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких 

розмірів: ліве – не менше 25 мм, праве –не менше 10 мм, верхнє – не менше 

20 мм, нижнє – не менше 20 мм. 

Шрифт друку має бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту 

випускної роботи має бути однаковою. 

Вписувати до тексту випускної роботи окремі іншомовні слова, формули, 

умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при 

цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного 

тексту. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися під час 

написання випускної роботи, можна виправляти підчищенням або 

зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому самому місці або між 

рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) машинописним способом. 

Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці. 

Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4 

(мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок 

випускної роботи і розміщують зазвичай у додатках. 
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Текст основної частини випускної роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин випускної роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», 

«ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими 

літерами симетрично до набору. Переноси слів у заголовку розділу не 

припустимі. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (окрім першої 

великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Абзацний 

відступ має бути однаковим по всьому тексту випускної роботи та дорівнювати 

п’яти знакам. 

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 

крапкою.  

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (окрім першої великої) 

з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. У кінці заголовка, 

надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має 

дорівнювати не менше, ніж двом рядками. 

Неприпустимо розміщувати найменування розділу, підрозділу, пункту та 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташовано лише один 

рядок тексту. 

Кожну структурну частину випускної роботи треба починати з нової 

сторінки. Але наповненість останньої сторінки має бути не менше 75 % від 

загального обсягу сторінки. Усі сторінки структурних елементів випускної 

роботи підлягають суцільній нумерації. 

 

4. 2 Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 
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Першою сторінкою випускної роботи є титульна сторінка, який включають 

до загальної нумерації сторінок випускної роботи. На титульній сторінці номер 

сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Такі структурні частини випускної роботи, як зміст, перелік умовних 

позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового 

номера. Усі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини випускної 

роботи, нумерують звичайним способом. Не нумерують лише їх заголовки, тобто 

не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу 

ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового 

рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.3.» 

(третій підрозділ другого розділу). Потім у тому самому рядку наводять 

заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається 

з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У 

кінці номера має стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                       6 

 

РОЗДІЛ  1 

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЧИННИК 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1 Сутність та особливості банківського маркетингу 

номер сторінки 
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підрозділу першого розділу). Потім у тому самому рядку наводять заголовок 

пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як 

пункти. 

  

Станом на 2016 р. у державі успішно функціонувало 497 сільсько-

господарських підприємств (рис. 1.4) [9]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Співвідношення сільськогосподарських підприємств 

за організаційними формами у 2016 р. 

 

У сільському господарстві України 2016 р. кожен п’ятий українець 

працює в сільському господарстві. Аграрними компаніями є 26 компаній  

 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці 

необхідно подавати у випускній роботі безпосередньо після тексту, де вони 

згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації та таблиці, розміщені на 

окремих сторінках випускної роботи, включають до загальної нумерації 

сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, 

ураховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після 

згадування у тексті або в додатках. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

70,60%

16,40%

8,20%
1,30% 0,80% 2,70%

фермерські господарства господарські товариства

приватні підприємства виробничі кооперативи 

державні підприємства підприємства інших форм власності

1 РЯДОК 

не більше 20 мм 

абзацний відступ 

четвертий рисунок 
першого розділу 
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Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рисунок 1.4 (четвертий 

рисунок першого розділу). 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно 

під ілюстрацією. Якщо в розділі випускної роботи подано одну ілюстрацію, то її 

нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) 

у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці має 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться 

крапка, наприклад: Таблиця 2.3 (друга таблиця першого розділу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо у розділі випускної роботи одна таблиця, її нумерують за загальними 

правилами. 

У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і 

номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть слова «Продовження таблиці» та вказують номер таблиці, 

наприклад: Продовження таблиці 2.4. 

У табл. 2.3 подано обсяг закупівлі сільськогосподарської 

продукції у травні 2016 р. 

 

Таблиця 2.3 – Обсяг закупівлі сільськогосподарської продукції у 

травні 2016 р. 

Дата Продукт Кількість, т Ціна, грн/т Сума, грн Постачальник 

18.05 Пшениця 6–го класу 6,964 4050,00 28204,20 ФГ «ШАР» 

18.05 Пшениця 6–го класу 400,989 4050,00 1624005,45 ФГ «ТЕРРА 2» 

18.05 Пшениця 6–го класу 52,330 4050,00 211936,50 ТОВ «ТЕРРА» 

Усього 460,283 – 1864146,15  

 

Згідно з даними табл. 2.3 у травні 2016 р. ТОВ 

«ГУДГРЕЙНОІЛ» здійснювало закупівлю сільськогосподарської 

1 РЯДОК 
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Формули у випускній роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах 

розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 

формули у розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля 

правого поля аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: 

(3.1) – перша формула третього розділу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки до тексту, таблиць або ілюстрацій, у яких наводять довідкові та 

пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки.  

Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» 

ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої 

літери викладають текст примітки, наприклад: 

Примітки: 

1. ... 

2. ...  
 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять 

крапку і з великої літери дають текст примітки. 

 

 

Оцінити рівень оснащеності робочого місця спеціаліста можна 

за допомогою коефіцієнта Кто за видами робіт, який визначається за 

формулою: 

 

           Кт.о = Сф/ Чф * Нт.о,                                              (3.1) 

  

де Сф – фактична вартість засобів, грн;  

Чф – фактична чисельність робітників, чол.;  

Нт.о – норматив технічного оснащення, грн. 

 

1РЯДОК 
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4. 3 Ілюстрації 

Ілюструють випускні роботи, виходячи із певного загального задуму, за 

ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути випадкових 

ілюстрацій, пов’язаних із другорядними деталями тексту і запобігти 

невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація 

має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. 

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності 

ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи: 

– найменування графічного сюжету, що позначається словом «Рисунок»; 

– порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера 

арабськими цифрами; 

– тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою 

характеристикою зображеного; 

– експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які 

виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація 

не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його. Приклад: 
 

Рисунок 1.24. Схема розміщення елементів касети: 

1 – розмотувач плівки; 

2 – сталеві ролики; 

3 – привідний валик; 

4 – опорні стояки. 
 

Основними видами ілюстративного матеріалу у випускних роботах є: 

креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік. 

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, у яких 

лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається 

тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують 

посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1), « або зворот типу: «...як 

це видно з рис. 3.1», або «... як це показано на рис. 3.1». 
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Якість ілюстрацій має забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне 

копіювання, мікрофільмування).  

 

4. 4 Таблиці 

Цифровий матеріал зазвичай має оформлюватися у вигляді таблиць.  

Кожна таблиця має мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують 

симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. 

Назву наводять жирним шрифтом. 

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення 

тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, чи 

в них обох, а не у прографці; логічний предикат, або присудок таблиці (тобто 

дані, якими характеризується підмет), – у прографці, а не в головці чи боковику.  

Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен 

заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка. 

Приклад побудови таблиці 

Таблиця (номер) – Назва таблиці 

   
Головка  

 
 
 

 
 

Заголовки  
колонок 

 
 

          Підзаголовки 
колонок 

Рядки 
 

      
       
       
       
 
 

Боковик 
(заголовки рядків) 

Колонки  

 

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути якомога коротшим. 

Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру 

зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнювальних заголовків 

слова, що повторюються. 
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Боковик, як і головка, потребує лаконічності. Повторювані слова тут також 

виносять у об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова 

розміщують у заголовку над ним. 

У прографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, 

виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані 

розміщують так, щоб їх класи збігалися; неоднорідні – посередині графи; лапки 

використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним. 

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки – з 

маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо 

вони є самостійними. Висота рядків має бути не меншою 8 мм. Графу з 

порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, щоб 

її можна було читати без повороту переплетеного блоку випускної роботи або з 

поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна 

переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на наступну 

сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою 

кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою 

в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат 

сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, 

в другому – бокових. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, 

його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, у разі першого 

повторення його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки 

замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які 

повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку 

таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

 

4. 5 Формули 

У разі використання формул необхідно дотримуватися певних правил. 



 

39 
 

Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки 

суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. 

Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька 

коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному 

рядку, а не одну під одною. Невеликі та нескладні формули, що не мають 

самостійного значення, вписують у середині рядків тексту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів необхідно подавати 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони наведені у формулі. 

Значення кожного символа і числового коефіцієнта слід подавати з нового рядка. 

Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і 

нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. 

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака 

рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення. 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті. 

Інші нумерувати не рекомендується. 

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля 

правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не 

вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер 

формули під час її перенесення вміщують на рівні останнього рядка. Якщо 

формулу взято в рамку, то номер такої формули записують із зовні рамки з 

правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу 

подають на рівні основної горизонтальної риски формули. 

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних 

фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке 

знаходиться в середині групи формул і спрямовано в бік номера. 

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить 

до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед 

ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. 
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Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених 

правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнювальне слово; 

б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі. 

Розділовими знаками між формулами, які йдуть одна під одною і не 

відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за 

формулою до її номера. 

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять у середині 

парантези. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і 

матриці, можна розділові знаки не ставити. 

 

4. 6 Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 

Під час написання випускної роботи бакалавр має посилатися на джерела, 

матеріали або окремі результати з яких наводяться у випускній роботі, або на 

ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, завдання, питання, вивченню 

яких присвячено роботу. Такі посилання дають можливість відшукати 

документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, 

дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, 

мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш 

ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них 

матеріал не включений до останнього видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є 

посилання у випускній роботі. 

Посилання в тексті випускної роботи на джерела слід зазначати 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними 

дужками, наприклад, «... у працях [1–7]...». 

Коли в тексті випускної роботи необхідно зробити посилання на складову 

частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання 
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у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному 

опису за переліком посилань. 

Приклад: 

Цитата в тексті: «... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів 

зв’язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші 

канали передачі інформації /6/1)». 

Відповідний опис у переліку посилань: 

6. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей: навч. посібник. 

Київ : КМ Асааетіа, 2008. 192 с. 

Відповідне подання виноски:   

/6/ 1) розд. 1. Ділове спілкування, с. 29. 

Рекомендується в основному тексті випускної роботи або у заключних 

абзацах розділів чи висновків до розділів давати посилання на особисті наукові 

праці бакалавра. 

Посилання на ілюстрації випускної роботи вказують порядковим номером 

ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2». 

Посилання на формули випускної роботи вказують порядковим номером 

формули в дужках, наприклад, «... у формулі (2.1)». 

На всі таблиці випускної роботи мають бути посилання в тексті, у цьому 

разі слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2». 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати 

скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3». 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід 

наводити цитати. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований 

текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, 

закладений автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, у якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей 
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авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовується вираз «так званий»; 

б) цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час 

цитування допускається без перекручення авторського тексту і позначається 

трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, 

всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв 

розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) у разі непрямого цитування (переказі, викладі думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у 

викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати 

відповідні посилання на джерело; 

д) якщо необхідно виявити ставлення автора випускної роботи до окремих 

слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак 

оклику або знак питання; 

е) коли автор випускної роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, 

то робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює 

виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора випускної 

роботи, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких 

застережень є: (курсив наш. – М.Х.), (підкреслено мною. – М.Х.), (розбивка моя. 

– М.Х.). 

 

4. 7 Оформлення списку використаних джерел 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або 

виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків 

будь-яких елементів, скорочення назв та ін. (при цьому враховують 

відповідність бібліографічного опису наявним вимогам). Завдяки цьому можна 

уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей. 
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Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з 

бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна 

одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання»; ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в 

українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»; 

ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила»; ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і 

слів у заголовках публікації» (ГОСТ 7.88–2003, МОО); ДСТУ 7093:2009 

«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполучень, поданих іноземними 

європейськими мовами». 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який 

наводять у випускній роботі, подано в додатку М. 

 

4. 8 Додатки 

Додатки оформлюють як продовження випускної роботи на наступних її 

сторінках. Кожний такий додаток має починатися з нової сторінки. Додаток має 

мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої 

симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 

літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що 

позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один 

додаток позначається як додаток А. 
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Під час оформлення додатків окремою частиною (книгою) на титульному 

аркуші під назвою випускної роботи друкують великими літерами слово 

«ДОДАТКИ». 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним 

номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку наприклад, А.2 – другий 

розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах 

кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу 

додатка Д); формула (А. 1) – перша формула додатка А. 
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5 ПРИКЛАДИ  ФОРМУЛЮВАНЬ  ТЕМ ВИПУСКНИХ  РОБІТ 

 

Формулюючи тему випускної роботи, яка характеризує предметну сферу 

дослідження, необхідно виходити з базових положень маркетингової діяльності:  

1. Система маркетингового менеджменту підприємства та способи її 

вдосконалення. 

2. Система маркетингових досліджень на підприємстві та способи її 

вдосконалення. 

3. Вибір цільового ринку підприємства. 

4. Дослідження кон’юнктури товарного ринку. 

5. Дослідження конкурентів підприємства. 

6. Дослідження задоволеності споживачів продукцією підприємства. 

7. Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності підприємства. 

8. Створення іміджу підприємства, його оцінювання та способи 

покращення. 

9. Формування комплексу маркетингових комунікацій. 

10. Стратегічне планування маркетингових комунікацій. 

11. Розробка та реалізація інтегрованих маркетингових комунікацій. 

12. Особистий продаж у системі маркетингових комунікацій. 

13. Прямий маркетинг і його ефективність. 

14. Управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві. 

15. Маркетинговий моніторинг конкурентних можливостей підприємства 

16. Маркетинговий моніторинг конкурентоспроможності товарного 

пропонування підприємства. 

17. Системне забезпечення креативного маркетингу. 

18. Управління асортиментом продукції підприємства. 

19. Конкурентоспроможність продукції підприємства і резерви її 

підвищення. 

20. Сертифікація продукції в системі створення конкурентних переваг 

підприємства. 
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21. Виробничо-технологічні послуги підприємства оптової торгівлі. 

22. Аналіз та оцінювання економічної доцільності лізингових операцій. 

23. Маркетинговий комплекс підприємства роздрібної торгівлі. 

24. Маркетингове дослідження ринку лізингових послуг. 

25. Організація та ефективність виставково-ярмаркової діяльності. 

26. Управління виставково-ярмарковою діяльністю підприємств. 

27. Управління маркетинговою діяльністю підприємства. 

28. Контроль і аналіз маркетингової діяльності підприємства.  

29. Організація маркетингових досліджень на підприємстві. 

30. Маркетингова комунікаційна політика підприємства і напрями її 

вдосконалення. 

31. Маркетингові дослідження конкуренції на ринках промислової 

продукції. 

32. Маркетингова політика розподілу і збуту промислового підприємства. 

33. Маркетинг експортно–імпортної діяльності промислових підприємств. 

34. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку промислової продукції. 

35. Маркетингова стратегічна і тактична діяльність щодо виходу 

підприємства на зовнішні ринки. 

36. Управління логістикою на підприємстві.  

37. Оптимізація процесів закупівлі матеріалів на підставі логістики. 

38. Логістичні послуги посередницьких організацій. 

39. Формування та реалізація маркетингових корпоративних стратегій на 

підприємстві. 

40. Розробка маркетингових стратегій позиціонування на підприємстві. 

41. Розробка маркетингових стратегій диференціації на підприємстві. 

42. Маркетингове коригування поведінкових стереотипів споживачів. 

43. Матеріально-технічне забезпечення в системі маркетингу 

підприємства. 

44. Закупівля матеріальних ресурсів для виробничого підприємства. 

45. Маркетингова діяльність сервісного підприємства на ринку послуг. 



 

47 
 

46. Дослідження ринків товарів та послуг підприємства. 

47. Дослідження цільових ринків товарів підприємства та методики їх 

вибору. 

48. Дослідження стану та перспектив життєвого циклу товарів 

підприємства. 

49. Аналіз планування нового продукту та розробки товарів на 

підприємстві. 

50. Дослідження товарних марок та упаковки продукції підприємства. 

51. Маркетингова підтримка системного управління якістю товарів і 

послуг. 

52. Маркетингове оцінювання комерційних перспектив товарних 

інновацій. 

53. Маркетингове обґрунтування інноваційного продукту. 

54. Маркетингова цінова політика та способи її вдосконалення, 

55. Маркетингові цінові стратегії підприємства. 

56. Маркетингове ціноутворення під час виведення нового бренду на ринок 

України. 

57. Маркетингові дослідження під час формування цінової політики. 

58. Формування маркетингової цінової політики в рекламному бізнесі. 

59. Оцінювання ефективності маркетингової цінової політики 

підприємства. 

60. Маркетинговий аудит підприємства. 

61. Маркетинговий аудит можливостей підприємства. 

62. Маркетинговий аудит системи збуту підприємства. 

63. Маркетинговий аудит у разі створення нового продукту. 

64. Маркетинговий аудит в системі управління підприємством. 

65. Аудит маркетингової цінової політики підприємства. 

66. Аудит маркетингових комунікаційних процесів підприємства. 

67. Аудит організаційної структури маркетингу підприємства. 

68. Аудит систем маркетингу підприємства. 
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69. Маркетинговий стратегічний аналіз підприємства. 

70. Формування маркетингових стратегій підприємства. 

71. Маркетингове стратегічне планування на підприємстві. 

72. Маркетингова стратегічна сегментація на підприємстві. 

73. Маркетингові стратегії позиціонування підприємства. 

74. Розробка і реалізація маркетингових стратегій росту підприємства. 

75. Розробка і реалізація маркетингових конкурентних стратегій 

підприємства. 

76. Формування конкурентної переваги підприємства. 

77. Маркетингові стратегії вибору цільових ринків підприємства. 

78. Логістичне забезпечення конкурентного потенціалу підприємства. 

79. Формування логістичної системи підприємства. 

80. Логістика у сфері послуг. 

90. Розвиток промислового маркетингу в Україні. 

91. Стратегії промислового маркетингу. 

92. Кон’юнктура ринку промислової продукції. 

93. Конкуренція на промислових ринках. 

94. Управління закупівельною діяльністю на промисловому підприємстві. 

95. Управління збутом готової продукції. 

96. Управління збутовими запасами готової продукції. 

97. Формування попиту та стимулювання збуту продукції. 

98. Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю 

продукції підприємства. 

99. Управління інноваціями у маркетинговій товарній політиці 

промислового підприємства. 

100. Планування та прогнозування збуту. 

101. Розподіл і збут на підприємстві. 

102. Посередницька діяльність у каналах розподілу. 

103. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. 

104. Організація та планування маркетингової діяльності на підприємстві. 
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105. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності 

промислового підприємства. 

106. Управління комплексом продажів підприємства.  

107. Біржова діяльність у процесі оптової торгівлі. 

108. Стимулювання продажу товарів підприємства та способи його 

покращення. 

109. Ціна як інструмент маркетингової політики. 

110. Рекламна діяльність підприємства та напрями її удосконалення. 

111. Маркетингова діяльність у рекламному бізнесі. 

112. Управління рекламною діяльністю підприємства. 

113. Рекламне забезпечення конкурентоспроможності товару на ринку. 

114. Розробка та реалізація рекламних стратегій підприємства. 

115. Стратегічне планування рекламних кампаній залежно від етапів 

життєвого циклу товарів. 

117. Маркетингові дослідження в рекламному бізнесі. 

118. Управління маркетинговими дослідженнями в рекламі. 

119. Маркетингові дослідження засобів масової інформації для проведення 

рекламної кампанії підприємства. 

120. Оптимізація розміщення рекламних звернень у засобах масової 

інформації та оцінювання їх комунікативної ефективності. 

121. Планування та контроль рекламної кампанії підприємства. 

122. Організація рекламної служби підприємства і напрями її 

вдосконалення. 

123. Розробка та реалізація іміджевої реклами підприємства. 

124. Формування фірмового стилю підприємства та способи його 

поліпшення. 

125. Маркетингова комунікативна стратегія виведення на ринок нового 

товару. 

126. Рекламна підтримка заходів стимулювання збуту підприємства. 
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127. Дослідження споживчої поведінки під час створення і просування 

бренду на ринок. 

128. Планування та оцінювання ефективності паблік рілейшнз заходів у 

маркетинговій комунікаційній діяльності підприємства. 

129. Розробка та проведення паблік рілейшнз кампаній для торгової марки 

підприємства. 

130. Ефективність рекламної діяльності підприємства та методи її 

оцінювання. 

131. Аудит рекламної діяльності підприємства. 

132. Удосконалення рекламного менеджменту підприємств комерційно-

посередницької сфери. 

133. Медіа-планування в діяльності рекламних агентств. 

134. Організація рекламної діяльності підприємств виставково-

ярмаркового комплексу. 

135. Напрями розвитку соціального маркетингу у сфері освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 

2017. 27 верес. (№ 178–179). C. 10–22. 

2. Положення про освітньо–кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65. Офіційний вісник 

України. 1998. 05 лют. (№ 3). 202 с. 

3. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2015 року № 266. Офіційний вісник України. 2015. 22 трав. 

№ 38. 194 с. 

4. Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та внесення змін 

до галузевих стандартів вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 

05.09.2012 р. № 847. Офіційний вісник України. 2012. 21 верес. № 69. 21 с. 

5. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання. [Чинний від 2007–07–01]. Київ, 2007. 47 с. 

(Національний стандарт України). 

6. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура та правила оформлення. [Чинний від 2015–06–22]. Київ, 2015. 

26 с. (Державний стандарт України). 

7. ДСТУ 3582–97. Інформація та документація. Скорочення слів в 

українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. [Чинний 

від 1998–07–01]. Київ, 1997. 25 с. (Державний стандарт України). 

8. ДСТУ 3582–2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис 

скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 

правила. [На зміну ДСТУ 3582–97; Чинний від 2014–01–01]. Київ, 2013. 15 с.  

(Національний стандарт України). 

9. ДСТУ ГОСТ 7.1–2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання. [Зі скасуванням ГОСТ 7.1–84; ГОСТ 7.18–

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19


 

52 
 

79; ГОСТ 7.34–81; ГОСТ 7.40–82; Чинний від 2008–04–01]. Київ, 2006. 53 с.  

(Національний стандарт України). 

10. ДСТУ 6095:2009. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках 

публікацій. [Чинний від 2009–07.01]. Київ, 2009. 10 с.  (Національний стандарт 

України). 

12. ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, 

поданих іноземними європейськими мовами. [Чинний від 2010–04–01]. Київ, 

2007. 12 с.  (Національний стандарт України). 

13. ДСТУ 5034:2008.  Інформація  і документація.  Науково-інформаційна 

діяльність.  Терміни та  визначення  понять. [Чинний від 2008-08-04]. Київ, 2008. 

38 с. (Інформація та документація). 

14. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та 

правила складання. [Чинний від 2015–06–22]. Київ, 2015. 16 с. (Інформація та 

документація). 

15. Переліки та форми документів, які використовуються при атестації 

наукових та науково-педагогічних працівників. Бюл. ВАК України. 2000. № 2. 

48 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

Додаток А 

Зразок   заяви 

Завідувачу кафедри БАМТ 
____________________________ 
студента____________________  
                                         (П.І.Б.) 

групи_______________________ 
  

Спеціальності 075 – «Маркетинг» 
 

З А Я В А 
Прошу затвердити тему випускної роботи  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
і призначити науковим керівником 
____________________________________________________________________ 
 
Дата                                                                 Підпис  
 
Згода наукового керівника 
Випускної роботи                  
________________________________________________ 
              (підпис, дата)                                                (П.І.Б.) 

 
Висновок кафедри      
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Завідувач кафедри     _____________________  __________________ 

                                                         (підпис, дата)                                     (П.І.Б.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 
 

Додаток Б 
Зразок заяви для перевірки випускної роботи на академічний плагіат 

 
ЗАЯВА 

Я, __________________________________________________________________ 
(ПІБ повністю) 
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5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 



 

60 
 

6. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 
пор. 

Назва етапів випускної роботи Строк  виконання 
етапів  роботи  Примітка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Бакалавр _____________  __________________ 
                                                ( підпис )                      (прізвище та ініціали) 

Керівник проектної групи _____________  __________________ 
                                                ( підпис )                      (прізвище та ініціали) 

Керівник роботи  ____________  _________________ 
                                                             ( підпис )                       (прізвище та ініціали) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

Додаток И 
Зразок оформлення анотації випускної роботи 

 
АНОТАЦІЯ 

 
Красій П. В. Маркетингове забезпечення підвищення ефективності 

діяльності банківської установи. Рукопис. Випускна робота на здобуття 
освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 075 – «Маркетинг». 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 
Кременчук, 2019 р. 

Об’єктом дослідження є процес маркетингового забезпечення підвищення 
ефективності діяльності банківської установи. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади організації 
маркетингового забезпечення підвищення ефективності діяльності банківської 
установи. 

Мета роботи – розробка заходів щодо вдосконалення маркетингового 
забезпечення підвищення ефективності діяльності банківської установи. 

Завданнями випускної роботи є: вивчити сутність та особливості 
банківського маркетингу; розглянути організаційні аспекти маркетингу в банку; 
дослідити цінову політику та стратегію банку; визначити інструменти 
комунікаційного комплексу в банку; проаналізувати стан розвитку банківської 
системи України; здійснити аналіз діяльності банку; провести оцінювання 
позицій Промінвестбанку ринку України; запропоновано проведення 
маркетингового дослідження сегменту споживчого кредитування; розроблено 
маркетингові програми для кредитних карток; рекомендовано заходи щодо 
покращення рівня сервісу та обслуговування під час  видачі кредитних карток; 
розроблено рекламні заходи; обґрунтовано маркетингові програми для 
кредитування автомобілів та товарів довгострокового використання. 

Робота містить: 132 сторінки, 12 таблиць, 9 рисунків, список літератури: 
85 найменувань, 6 додатків. 

Ключові слова: банківський маркетинг, маркетинг, маркетингова 
діяльність, комерційний банк, ефективність роботи банку. 
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співавторів 
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Характеристика 
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Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 
2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія 
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освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 
2. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : 
ЗНУ, 2016. 102 с. 

Три автори 
 

1. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та 
правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 
206 с. 
2. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів 
у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : 
ХНПУ, 2015. 338 с. 

Чотири автори 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : 
станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. 
О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 
2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : 
навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

Автор(и) та 
редактор(и)/ 
упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. 
наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 
2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : 
навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 

Без автора 

1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991-2016) : 
ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 
2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. 
Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 
3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. 
М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 

Багатотомний 
документ 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : 
САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 
2. Лодий П. Д.  Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, 
А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : НПУ 
им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 

Матеріали 
конференцій, 

з’їздів 

1. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії в 
старшій профільній школі. Актуальні проблеми та перспективи 
розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук : матеріали III 
регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р. Запоріжжя, 
2014. С. 211–212. 
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2. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: 
порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати 
української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 
2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 

Препринти 

1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність 
визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. 
Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. 
(Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1). 
2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного 
повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL USA 
с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов. 
Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., табл. (Препринт. НАН Украины, 
Нац. науч. центр«Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ2006-4). 

Автореферати 
дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 
законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. 
Київ, 2005. 20 с. 
2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і 
роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. 
наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

Дисертації 

1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї 
(кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / 
Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 
2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для 
дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-
мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос 
України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 
3. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ Президента 
України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 2017. 23 лют. 
(№ 35). С. 10. 
4. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : 
затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. служби від 
05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16. 

Архівні 
документи 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради 
Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та 
сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. архів 
громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71. 
2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. 
ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). 
Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. 

Стандарти 
 

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 
збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. 
(Інформація та документація). 
2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 
6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : 
Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 

Каталоги 
 

1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Донец. 
ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с. 
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2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-
ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. Харків, 
1996. 64 с. 

Бібліографічні 
покажчики 

1. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. Львів : Вид. 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. (Українська біобібліографія ; ч. 10). 

2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 
незалежній Україні : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна та ін.; 
наук. ред. Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці : 
Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя від 
дня заснування). 

Електронні 
ресурси 

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757
& (дата звернення: 15.11.2017). 
2. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. 
Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: 
http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 
законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. 
Київ, 2005. 20 с. 
2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і 
роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. 
наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

Патенти 

1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, 
G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. 
№ 13. 4 с. 
2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: 
пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, 
Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 

Частина книги, 
періодичного, 

продовжуваного 
видання 

1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві 
України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. Вісник 
Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 
2017. № 1. С. 36–46. 
2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного 
деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць 
типу Гріна. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-
математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 

Частина 
видання: 

періодичного 
видання 

(журналу, 
газети) 

1. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного 
права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 
2. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 2017. 
1 листоп. (№ 205). С. 5. 
3. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 2H-
SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment. Semiconductor 
Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–
108. 
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Методичні вказівки щодо виконання випускної роботи для студентів 
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