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ВСТУП 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи 

теоретичних знань про загальні закономірності економічного розвитку 

суспільства, економічні закони, особливості сучасного стану становлення й 

розвитку української економіки, глобальні проблеми економічного розвитку 

світогосподарських зв’язків. 

Основними завданнями є вивчення загальних основ й принципів 

економічного життя суспільства, розкриття закономірностей розвитку 

суспільного виробництва, визначення найважливіших рис соціально-

економічних систем, показ зв’язку теоретичних знань і успішної дії економіці, 

навчання практичному втіленню знань у реальності, формування у майбутніх 

менеджерів глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного 

мислення і економічної культури, адекватних умовам ринкових відносин у 

країні, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, 

вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, 

пов'язаних з їх майбутньою професійною діяльністю. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни „Основи економічної теорії” 

є економічні відносини в їх єдності з продуктивними силами, політичними, 

ідеологічними, національними та іншими інститутами суспільства. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 економічні категорії, закони та їх класифікацію; 

 методи дослідження економічної теорії; 

 функції економічної теорії; 

 класифікацію економічних потреб; 

 взаємовплив потреб і виробництва; 

 виникнення та природу економічних систем; 

 структуру економічної системи; 

 суб’єкти мікроекономічного рівня господарювання; 

 структуру виробленого продукту; 

 складові процесу відтворення; 

 умови формування економічної рівноваги; 

 циклічність розвитку суспільного виробництва; 

вміти: 

 класифікувати економічні інтереси; 

 встановлювати типи ринкових структур; 

 застосовувати чинники диференціації заробітної плати; 

 аналізувати причини формування витрат виробництва підприємства; 

 проводити характеристику основних організаційно-правових форм 

підприємництва; 

 складати балансові таблиці; 

 встановлювати зв’язок між мультиплікатором і акселератором; 
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 аналізувати взаємозв’язок між економічною рівновагою і суспільним 

поділом праці; 

 визначати рівновагу між сукупним попитом і сукупною пропозицією; 

- досліджувати послідовність та взаємозв'язок фаз циклу. 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії. 

Знання, отримані в процесі вивчення даної дисципліни, можуть бути 

використані у практичній професійній діяльності, педагогічній роботі та 

наукових дослідженнях. 

Важливою складовою підготовки у вищих навчальних закладах 

висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів, яка 

включає в себе засвоєння методики організації науково-дослідної роботи та 

роботу над науковим дослідженням. 

Одним з напрямків науково-дослідної роботи, що здійснюється в 

межах навчально-виховного процесу, є написання та підготовка курсових 

робіт, які є основними кваліфікаційними науковими роботами, що 

виконуються студентами індивідуально в процесі їх навчання в вищому 

навчальному закладі. 

           Навчальним планом підготовки бакалаврів з спеціальності 

075-Маркетинг передбачена курсова робота з дисципліни „Економічна 

теорія‖ . 
Курсова робота з навчальної дисципліни «Економічна теорія» 

призначена для ґрунтовного опрацювання рекомендованої наукової 

літератури. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Мета курсової роботи 

 

Курсова робота – це кваліфікаційна письмова робота студента з 

навчальної дисципліни, яка передбачена навчальним планом як обов’язкова 

складова навчального процесу. 

Курсова робота з дисципліни «Економічна теорія» це самостійна 

робота студентів в ході навчального процесу, що дозволяє визначити 

ступінь засвоєння студентом теоретичного матеріалу та вміння його 

аналізувати і застосувати на практиці, підтверджувати грамотність та 

ерудицію самостійного опрацювання обраної теми. 

Матеріал курсової роботи має бути викладений відповідно до вимог 

законів формальної логіки – закону тотожності, закону суперечливості, 

закону достатнього обґрунтування. Курсова робота повинна відповідати 

сучасному рівню розвитку науки, законодавства і практики. 

Метою написання курсової роботи є: 

1) систематизація, поглиблення та закріплення теоретичних і 

практичних знань з обраної тематики; 

2) вироблення вмінь і навичок застосовувати набуті знання при 

розв’язанні конкретних завдань; 

3) оволодіння методикою наукового дослідження при вирішенні 

проблемних питань, які досліджуються в курсовій роботі, 

узагальнення та логічний виклад матеріалу; 

4) розвиток вміння студента самостійно вивчати й узагальнювати 

законодавчі та наукові літературні джерела. 

5) визначення підготовленості студента для самостійного аналізу та 

викладу матеріалу, вміння захищати свою роботу перед комісією. 

Виконання та захист курсової роботи дає змогу студенту навчитися 

самостійно використовувати й узагальнювати теоретичні положення та 

інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно 

невирішених проблем, обґрунтовувати висновки й пропозиції, спрямовані 

на їх розв’язання. 

Курсова робота повинна відповідати чинним вимогам, а саме: 

1) бути цілеспрямованою, тобто присвяченою дослідженню однієї 

проблеми; 
2) логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, 

уникати бездоказових тверджень; 

3) точність формулювань, конкретність викладу матеріалу; 

4) обґрунтованістю висновків і рекомендацій; 
5) правильне цитування літератури, що використовується, з 

обов’язковим посиланням на джерела. 
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1.2 Вибір та затвердження теми курсової роботи 

 

Тематика курсових робіт щорічно затверджується на засіданні 

кафедри. Студент може самостійно обирати будь-яку тему із наведеної у 

даних методичних вказівках, проте, не допускається виконання однакових 

тем курсових робіт в межах академічної групи. 

В окремих випадках студент може запропонувати свою тему курсової 

роботи з обов’язковим обґрунтуванням доцільності її дослідження. Якщо 

студент обрав тему самостійно і якщо дана тема відповідає навчальній 

програмі курсу, він повинен написати про це заяву на ім’я завідувача 

кафедри маркетингу PR-технологій та логістики. В заяві необхідно вказати 

назву обраної теми та обґрунтувати її вибір. 

У процесі роботи студенти розвивають і вдосконалюють такі навички: 
– самостійно формулювати проблему дослідження; 

– визначати мету, основні завдання, об’єкт та предмет 

дослідження; 

– здійснювати пошук і підбір потрібної інформації; 

– логічно висловлювати свої думки, пропозиції, робити 

аргументовані висновки щодо теоретичного матеріалу; 

– правильно оформляти науково-довідковий матеріал; 

– публічно захищати підготовлену роботу (створювати 

презентацію, робити наукові повідомлення, відповідати на поставлені 

запитання, захищати свою точку зору тощо). 

Кожному студенту призначається науковий керівник. Як правило 

науковим керівником призначається викладач з науковим ступенем або 

вченим званням, який читає дану дисципліну. 

В обов’язки наукового керівника входить: 

- попередні консультації; 

- погодження плану курсової роботи; 

- поточні консультації; 

- науково-методична допомога з окремих питань; 

- перевірка курсової роботи; 
- консультація щодо захисту курсової роботи. 

 

1.3 Порядок виконання курсової роботи 

 

Після вибору та затвердження теми курсової роботи студент приступає до 

її виконання. Процес виконання курсової роботи складається з таких етапів: 

1) вибір та затвердження теми курсової роботи; 

2) попереднє ознайомлення з літературними джерелами; 

3) розробка плану написання курсової роботи і затвердження його з 

науковим керівником (Додаток А); 

4) проведення емпіричних досліджень; 

5) написання курсової роботи; 

6) технічне оформлення роботи та подання науковому керівникові на 
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перевірку. Після врахування зауважень керівника необхідно 

доопрацювати текст і остаточно оформити курсову роботу та подати 

на кафедру. 

7) підготовка до захисту; 

8) захист. 

2. Вимоги до структури курсової роботи 

Структурні елементи курсової роботи: 

- титульний аркуш; 

- зміст; 

- вступ; 
- основна частина; 

- висновки; 

- список використаних джерел; 
- додатки. 

 

2.1 Титульний аркуш курсової роботи 

 

Титульний аркуш курсової роботи оформлюється за 

встановленою формою (Додаток Б): 

- назва міністерства; 

- найменування вищого навчального закладу; 

- назва кафедри, де виконується курсова робота; 

- прізвище, ім’я по-батькові студента; 
- найменування навчальної дисципліни, з якої виконується курсова 

робота; 

- тема курсової роботи; 
- науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові 

наукового керівника; 

- місто та рік виконання роботи. 

 

2.2 Зміст 

 

Зміст – це план курсової роботи, відповідно до якого вона 

виконується. Зміст розміщується з нової сторінки, після титульного 

аркуша. До змісту вносяться такі структурні елементи: вступ, послідовно 

перелічені назви всіх розділів і підрозділів основної частини курсової 

роботи (розділи і підрозділи у змісті і тексті повинні бути однаковими), 

висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідністю). У змісті 

обов’язково напроти кожного структурного елемента роботи зазначаються 

номери їх початкових сторінок (Додаток В). 

 

2.3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів 

 

Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також використано 
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маловідомі скорочення та позначення, то їх перелік може бути поданий у 

вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба 

друкувати двома колонками, в яких зліва абеткою наводять скорочення, 

справа - їх детальну розшифровку 

 

2.4 Вступ 

 

Вступ розміщують після змісту з нового аркуша. Вступ розкриває 

загальну характеристику курсової роботи в рекомендованій нижче 

послідовності: 

- актуальність теми; 

- проблема дослідження та вклад вчених-економістів, які займалися 

розробкою наукових питань за визначеною темою; 

- об’єкт дослідження; 

- предмет дослідження; 

- мета і задачі дослідження; 

- методи дослідження; 

- структура та обсяг курсової роботи. 
Актуальність теми – (обґрунтування необхідності обраної теми 

дослідження). Актуальність досліджуваної проблеми розкривається 

шляхом аналізу і порівняння наукових праць вітчизняних та закордонних 

авторів. Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним і 

визначати доцільність роботи. 

Проблема дослідження та вклад вчених-економістів, наводяться 

основні теоретичні дослідження обраної тематики, вказуються вчені минулого та теперішнього часу, які займалися розробкою наукових питань за визначеною темою. 

Об’єкт дослідження – це частина реальної дійсності, що буде взята 

студентом для дослідження. 

Предмет дослідження – міститься в межах об’єкта. Якщо об’єкт 

служить певним процесом, який спонукає проблемну ситуацію, то предмет 

головну увагу приділяє конкретній частині об’єкта, в середині якого 

ведеться науковий пошук. 

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, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової 

роботи, визначеної на титульному аркуші як її назва. 

Мета і задачі дослідження – необхідно сформулювати мету курсової 

роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. 

Задачі, які ставляться в роботі, повинні відповідати цілям дослідження. Як 

правило, виходячи із завдань дослідження, будується структура роботи. 

Методи дослідження – у вступі подають перелік використаних 

методів дослідження, які використовувались для досягнення поставленої в 

роботі мети. Слід перелічити використані методи дослідження, а саме: 

абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, 

узагальнення, порівняння, моделювання, формалізація, статистичні методи, 
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але з посиланням на конкретні завдання, що виконувалися за допомогою 

цих методів, наприклад: 

“У роботі використано… методи дослідження”. 

В курсовій роботі також бажано вказувати наукову новизну, ступінь 

розробки проблеми та практичне значення дослідження. 

Структура та обсяг курсової роботи – враховує всі структурні 

елементи курсової роботи із зазначенням усього обсягу курсової роботи. 

Перераховуються всі складові курсової роботи, а саме: загальна кількість 

додатків, таблиці, рисунки та кількість використаних джерел. 

Обсяг вступу повинен складати 2-3 сторінки. 

 

2.5. Основна частина 

 

Як правило курсова робота складається, з двох трьох розділів. 

Кожний розділ містить у собі підрозділи (нумерація складається з двох 

чисел, відокремлених крапкою), за необхідності можуть міститися пункти 

(нумерація – з трьох чисел) та підпункти (нумерація – з чотирьох чисел). 

Кожний розділ потрібно розпочинати з нового аркуша. 

В основній частині курсової роботи, автор послідовно та переконливо 

викладає факти, аргументи та докази, які він отримав в результаті 

проведених результатів розглянувши відповідний масив джерел та 

літератури 

Зміст розділів та підрозділів повинен: 

1) відповідати темі курсової роботи та повністю розкривати питання 

теми; 
2) містити закінчену інформацію та закінчуватися логічними та 

послідовними висновками. Висновки до розділів краще

 виокремити таким підзаголовком: 

«Висновок до розділу….» . 

В теоретичному розділі автор курсової роботи розкриває тему свого 

дослідження вже на створених наукових матеріалах, а тому велику увагу 

необхідно приділити посиланням на використану літературу. 

При використанні дослівних виписок, які в майбутньому в тексті 

роботи можуть стати цитатами, необхідно відноситися особливо обережно. 

Переписувати потрібно дослівно, включно з помилками і знаками 

пунктуації. 

При цитуванні необхідно дотримуватися певних правил, а саме: 

1. Цитата повинна бути дослівною; 

2. Цитата не повинна бути довгою; 

3. Цитата повинна подаватися у лапках і супроводжуватися 

посиланням на джерело у примітці; 

4. Вилучення певних фрагментів, яке дозволяє уникнути довгого 

цитування, позначається три крапкою ...; 

5. Пояснення, які розривають текст цитати, подаються у квадратних 

дужках - [ 
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]; 

6. Цитати, які є незавершеним реченням, граматично узгоджуються 

із 

авторським текстом. 
Перефразовування (переказування), як правило, становить матеріал 

для більшої частини тексту курсової роботи. Це означає, що вже на етапі 

нотаток студент починає писати текст своєї праці. Слід прагнути передати 

думку автора як найближче до оригіналу з використанням власної лексики. 
 

2.6 Висновки 

 

Завершальним етапом в написанні курсової роботи є оформлення 

загальних висновків. Загальні висновки розташовуються безпосередньо 

після викладення основної суті роботи. 

У висновках коротко підсумовуються результати, які були отримані в 

процесі виконання роботи. Обов’язково висновки за змістом повинні 

відповідати поставленим завданням та меті у вступі курсової роботи. 

У висновках формуються рекомендації щодо наукового та 

практичного використання одержаних результатів, а також викладається 

особистий вклад автора у курсову роботу. Загальні висновки не повинні 

містити повторень зі вступу та висновків, які були зроблені після кожного 

розділу. 

Обсяг 2-3 сторінки. 

 

2.7 Список використаних джерел 

 

Список використаних джерел розташовується після загальних 

висновків і містить бібліографічні описи використаних джерел. Список 

використаної літератури в курсовій роботі, свідчить про самостійність, 

творчість та професійний рівень володіння з науковою літературою 

студента під час написання обраної теми. 

Список використаних джерел можна сформувати за одним із таких 

способів: 

- у порядку появи посилань у тексті; 

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

- у хронологічному порядку. 

Список використаних джерел повинен містити від 20 і більше 

найменувань (за останні 5 років). 

2.8 Додатки 

 

Зазвичай до додатків включаються допоміжний матеріал, який 

необхідний для повноти сприйняття курсової роботи. 

В додатках розміщується об’ємний фактичний матеріал, 

тобто таблиці, рисунки, діаграми, тощо. 

Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому 
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куті пишуть слово «Додаток». Додаток повинен мати тематичний 

заголовок. Якщо в курсовій роботі міститься кілька додатків, то їх потрібно 

послідовно нумерувати арабськими цифрами (наприклад: «Додаток А»). 

Обов’язково потрібно посилатися на додатки в текстовій частині роботи. 

 

3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

3.1 Загальні вимоги 

 

Курсова робота викладається літературною мовою з використанням 

наукового стилю. Робота набирають на комп’ютері через 1,5 інтервали та 

друкується на принтері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 

(210х297 мм). Обсяг курсової роботи – 30 сторінок (для студентів 3 курсу) 

та 50 сторінок (для студентів 4 курсу). Обсяг може відхилятися в межах не 

більше +/- 10%. При друкуванні курсової роботи необхідно дотримуватися 

таких вимог: 

1) Шрифт: Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий 

інтервал 1,5; масштаб 100%. 

2) Берега полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, 

праве – 10 мм; абзацний відступ – 1,25. 

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи і 

підрозділи. Заголовки  структурних  частин  курсової  роботи  «ЗМІСТ»,  

«ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 

«ДОДАТКИ» 
друкуються великими літерами з вирівнюванням по центру і виділенням 

жирним шрифтом, крапку в кінці не ставлять. 

Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (окрім 

першої великої) з абзацу, крапку в кінці заголовку не ставлять. Відстань 

між заголовком та текстом має становити 2 інтервали. 

Кожну структурну частину курсової роботи необхідно починати з 

нового аркушу. 

 

3.2 Нумерація 

 

Нумерація всіх сторінок структурних частин курсової роботи 

подають арабськими цифрами без знака ғ. 

Титульний аркуш курсової роботи є першою сторінкою, але на 

титульному аркуші номер сторінки не ставиться, починаючи з другого 

аркуша номер проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки 

в кінці. 

Такі структурні частини проекту як зміст, вступ, висновки, перелік 

використаних літературних джерел, додатки не мають порядкового номеру. 

Розділи та підрозділи курсової роботи потрібно нумерувати 

арабськими цифрами. 

Розділи курсової роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах 
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викладу основного тексту та позначатися арабськими цифрами без крапки, 

наприклад, 1,2,3 і т.д. Кожний новий розділ розміщується посередині рядка 

та друкуються великими напівжирними літерами без крапки в кінці, не 

підкреслюючи. Номер розділу ставиться  після  слова  ҒРОЗДІЛ‖ ,  після  

номера  крапка  не  ставиться,  заголовок розділу друкується з нового 

рядка. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою. Після номеру підрозділу крапку не 

ставлять, наприклад, 

«1.1, 1.2, 1.3» і т.д. 
Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу таким чином: номер 

розділу, номер підрозділу, номер пункту (наприклад: "2.3.4."). Заголовок 

пункту наводиться у тому ж рядку. 

Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, "формула (2.3)" 

означає "формула 3 розділу 2" (наявність підрозділів на нумерацію не 

впливає). Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в роботі. 

Ілюстрації (схеми, графіки, рисунки, діаграми) необхідно

 розміщувати безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. Нумерація рисунків у 

кожному з розділів або додатків має бути самостійною. 

Ілюстрації починають словом «Рисунок», номер рисунка зобов'язаний 

складатися з номера розділу та порядкового номера рисунка, між якими 

ставиться крапка (Рис. 1.1). 

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому 

верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис "Таблиця" із 

зазначенням її номера. Кожна таблиця повинна мати назву, яка 

розміщується над таблицею. Номер таблиці складається з номера розділу 

та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: 

"Таблиця 2.3". 

Додатки оформлюються з нової сторінки. Додаток має мати заголовок, 

який друкується угорі симетрично відносно тексту. Посередині рядка над 

заголовком друкують слово «Додаток». Додатки слід позначати послідовно 

великими літерами української абетки, наприклад «Додаток А». 

Додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних 

її сторінках і розміщуються у порядку появи посилань у тексті. 

 

3.3 Правила цитування та посилання на використані джерела 

 

При написанні курсової роботи, студент повинен давати посилання 

на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, 

або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, 

вивченню яких присвячена курсова робота. Посилання потрібно роботи на 

останні видання публікацій. 

Якщо в курсовій роботі здійснюються посилання на монографії, 
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оглядові статті та інші джерела в яких міститься велика кількість сторінок, 

ілюстрацій, таблиць, формул, то тоді необхідно в посиланні вказати точний 

номер сторінки. Наприклад: «як зазначив Д.Белл [45, с. 77], інформаційне 

суспільство це…..». 

Посилання в курсовій роботі на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад, “... у працях [1-9]...” 

Посилання на рисунки (ілюстрації, схеми, графіки) вказуються 

порядковим номером рисунка. Наприклад: на рис. 3.3 

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в 

дужках. 

Наприклад: за формулою (2.1). 

На всі таблиці варто посилатися в тексті, слово «таблиця» в тексті 

пишуть скорочено. Наприклад: у табл. 3.1. 

Посилання на додатки подаються у тому порядку, як вони 

з’являються у тексті. Наприклад: (Додаток А) 

Кожен бібліографічний опис треба починати з нового рядка, 

літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів і назв праць, 

спочатку видання українською і російською мовами, потім – іноземною. 

Приклад оформлення бібліографічного опису наведено у Додатку 

Г.Правила оформлення формул 

 

Формули в тексті курсової роботи необхідно розташовувати відразу 

після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в 

один рядок зверху і знизу та розташовуються посередині сторінки. Якщо в 

тексті роботи зустрічаються дуже великі і складні формули, які не 

вміщаються в один рядок, то їх слід переносити лише після знака рівності, 

плюс, мінус, ділення, множення з повторенням знака на наступному рядку. 

Символи і коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються 

безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі. 

Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового 

рядка. 

 

3.4 Правила оформлення таблиць і рисунків 

 

Ілюстративний матеріал у курсовій роботі використовується з ціллю 

більш предметного подання результатів досліджень та їх обґрунтування. 

Найчастіше в роботах використовуються такі види ілюстративних 

матеріалів, як рисунки та таблиці. Кожна ілюстрація повинна відповідати 

тексту, а текст – ілюстрації. 

Ілюстрації необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, 

де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Назва ілюстрації 

розміщується відразу після її номеру, внизу. 

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Кожна 
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таблиця повинна мати назву, яку розміщують після її номеру. 

Слово «Таблиця» друкується з великої літери, розміщується у 

правому верхньому куті сторінки, а назва таблиці друкується посередині 

симетрично до тексту. Наприклад: 

Таблиця 1.1 

Назва таблиці 
 

    

      

      

 

Заголовки граф мають бути короткими і починатися з великих літер, 

підзаголовки з малих, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з 

великих, якщо вони є самостійними. 

Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими 

номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Всі таблиці розміщуються після першого їх згадування і подаються 

безпосередньо після тексту, або на наступній сторінці. 

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну 

сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово "Таблиця", її 

номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч 

пишуться слова "Закінчення табл." і вказується тільки номер таблиці, 

наприклад: "Закінчення табл. 1.3". Оформлення додатків 

 

Додатки це продовження курсової роботи на наступних її сторінках, 

які розміщуються у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожний 

додаток повинен розміщуватися з нової сторінки. Посередині рядка над 

заголовком маленькими літерами з першою великою, повинно бути 

написане слово "Додаток" і велика літера, його нумерації. 

Додатки позначаються великими літерами української абетки, за 

винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад "Додаток А", "Додаток Б" і 

т.д.. Якщо додаток дуже великий і не вміщається на одній сторінці, то 

продовження додатка, переноситься на наступний аркуш і пишуть його з 

абзацного відступу рядка з першої великої літери, наприклад: 

"Продовження додатка А". 

 

4. Захист курсової роботи 

4.1 Основні вимоги до захисту курсової роботи 

 

Захист курсової роботи надає змогу студентові викласти власне 

розуміння проведеного дослідження та демонструє його здатність до 

самостійного опрацювання наукової роботи. 

Захист курсової роботи проводиться відповідно до графіка, який 

затверджується на засіданні кафедри. Захист курсової роботи відбувається 
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перед комісією (завідувач кафедри, науковий керівник і як правило двох 

членів комісії). 

Процедура захисту курсової роботи передбачає: 
1) доповідь студента, в якій необхідно викласти актуальність, наукову 

та практичну цінність дослідження, його мету, завдання, об’єкт, 

предмет та основні положення курсової роботи; 

2) обговорення у форматі запитання/відповідь; 

3) короткий виступ наукового керівника; 

4) заключне слово студента; 

5) рішення комісії щодо оцінки роботи; 

6) оголошення оцінки. 
Тези доповіді студент готує заздалегідь, в яких висвітлюються 

основні питання: обґрунтування актуальності теми дослідження; мету, 

завдання, об’єкт, предмет дослідження, зміст роботи, її найбільш суттєві та 

цікаві моменти, найголовніші висновки курсової роботи. Доповідь 

студента – до 10 хвилин. 

За бажанням студент може підготувати презентацію (5-10 слайдів), а 

для чіткішого сприймання матеріалу, комісії можна роздати роздатковий 

матеріал (таблиці, діаграми, графіки). 

Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії та 

присутніх на захисті. Загальний час захисту курсової роботи не повинен 

перевищувати 10 хвилин у середньому на одного студента. 

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінкою з 

урахуванням якості виконування всіх частин роботи та рівня її захисту. Після 

обговорення підсумків захисту, комісія виноситься рішення про остаточну 

оцінку за курсову роботу, яке оголошується в той самий день. Після захисту 

курсова робота передається на зберігання в архів кафедри. 

 

4.2 Типові помилки студентів під час виконання курсової 

роботи 

 

При написанні та оформленні курсової роботи, студенти часто 

припускаються типових помилок, а саме: 

1) зміст курсової роботи не відповідає її плану або не розкриває теми 

цілком, 

2) сформульовані розділи (підрозділи) не відображують реальну 

проблемну ситуацію, стан об’єкта та предмета дослідження, 

3) мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована 

абстрактно і не відображає специфіки об’єкта і предмета 

дослідження, 

4) поставлені завдання, автором, не до кінця розкриті або взагалі не 

відповідають проблематиці дослідження, 

5) не зроблено глибокого та всебічного аналізу офіційних і 

нормативних документів, нових джерел з теми дослідження, 

6) висновки не відповідають поставленим завданням та меті дослідження, 
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7) у роботі відсутні посилання на першоджерела або вказані не 

ті, які були використані, 

8) бібліографічний опис джерел у списку використаних джерел 

поданий у довільній формі, без дотримання вимог 

державного стандарту, 

9) обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам. Робота 

виконана неохайно (наявність граматичних помилок), 

10) виявлення у курсовій роботі плагіату, тобто: 

- копіювання чужої роботи (як без, так і з відома автора) та 

оприлюднення її під своїм іменем; 

- копіювання інформації з кількох різних джерел без внесення в неї 

правок; 

„маскування плагіату‖  самостійним написанням перехідних 

речень між скопійованими частинами; 

- внесення незначних правок у скопійований матеріал 

(переформулювання речень, зміна порядку слів у них тощо); 

- видання власної колись уже написаної роботи за нову. 

 

4.3 Критерії оцінювання курсової роботи 

 

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 

складається з двох частин: 

1) виконання курсової роботи (до 60 балів); 

2) захисту (до 40 балів). 

Таблиця 4.1 

Критерії оцінки курсових робіт 

 

ғ 
п/п 

Критерії оцінки курсової роботи Максимальна 
кількість балів 

1. Обґрунтування актуальності теми, виявлення 
самостійності 
і творчого підходу до розкриття мети та
 завдань 

 

 досліджуваної теми, виклад вступу, основної
 часини 
роботи та висновків 

 

 

 

 

 

60 

2. Структурованість та логічний взаємозв’язок 
теоретичного 
матеріалу 

3. Ступінь самостійного опрацювання наукових

 джерел (кількість  джерел, роки

 видання, частка статей, тез, 
монографій, наявність посилань) 

4. Використання в роботі сучасних методів дослідження 
та 
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інформаційних технологій 

5. Дотримання вимог до виконання курсової роботи, 
згідно 

даних методичних рекомендацій (шрифт,

 оформлення, наявність двох-трьох розділів, 

таблиць, рисунків, формул) 
6. Виклад змісту курсової роботи (ступінь розкриття 

теми) 
7. Захист курсової роботи (доповідь, презентація, 

володіння 

матеріалом і вміння його представити,

 відповіді на поставленні питання, 

захист у встановлений строк) 

40 

 РАЗОМ 100 
 

Курсова робота студента до захисту не допускається, якщо: 

- подана на кафедру після закінчення встановленого строку; 

- написана на тему, яка не затверджена на засіданні кафедри; 
- структура роботи не відповідає вимогам, які вказані в даних 

методичних ремендаціях; 

- робота виконана неохайно, неякісно надрукована та містить багато 

помилок. 

Переведення даних 100 – бальної шкали оцінювання в 5-ти бальну 

шкалу та шкалу за системою ECTS: 
 

Таблиця 4.2 
Шкала оцінювання успішності студентів 

 
Оцінка за шкалою, що 

використовується в ЧНТУ 
Оцінка за національною 

шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 

100-90 Відмінно А 

89-82 Добре В 

81-75 С 

74-66 Задовільно D 

65-60 E 

59-0 Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

FX 
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Таблиця 4.3 
Основні умови одержання оцінки 

 

Оцінка Умова 

Відмінно – 100-90 

балів – «А» 

Отримує студент, який виконав курсову роботу, з 

глибоким розкриттям змісту обраного дослідження, 

висвітлив та аргументував власні висновки та пропозиції, 

залучив аналіз конкретної статистичної інформації щодо 

економіки України, показав глибоке вміння самостійного 

опрацювання різноманітних теоретичних джерел, 

наявність у роботі самостійних, добре аргументованих 

коментарів до таблиць, схем, діаграм і графіків. 

На захисті продемонстрував глибокі знання з теми 

дослідження, чітко та впевнено відповів на запитання. 

Добре – 89-82 балів – 

«В» 

Отримує студент за виконання курсової роботи, в 

якій виконані всі вищезазначені вимоги, але маються певні 

недоліки, тобто студент не зміг здійснити узагальнення, 

сформулювати власні висновки та пропозиції. 

На захисті продемонстрував добрі знання з теми 

дослідження, відповів на поставлені запитання. 

Добре – 81-75 балів – 

«С» 

Отримує студент за виконання курсової роботи, в 

якій недостатньо розкриті підсумки дослідження у 

висновках та неповно аргументовані рекомендації, існують 

певні недоліки щодо оформлення курсової роботи. 

На захисті продемонстрував добрі знання з теми 

дослідження, але на поставлені запитання комісії, надавав 

недостатньо чіткі відповіді. 

Задовільно – 74-66 

балів «D» 

Отримують студенти, в роботах яких зміст теми 

розкрито в певній послідовності й виділено основні 

теоретичні положення за вивченими літературними 

джерелами, але мають місце недоліки змістового 

характеру: допущені помилки в оформленні роботи та її 

науково-довідкового апарату; нечітко сформульована мета 

роботи, висновки та пропозиції недостатньо обґрунтовані, 

не містять теоретичної та практичної цінності, допущені 
численні граматичні та стилістичні помилки 
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Задовільно – 65-60 

балів – «E» 

Отримує студент у якого робота містить недостатньо 

елементів наукового дослідження, помилки та неточності 

при написані теоретичного матеріалу роботи, допущенні 

помилки в оформленні роботи та її науково- довідкового 

апарату. 

На захисті, студент продемонстрував задовільні 

знання з теми дослідження, але не зумів упевнено й чітко 

відповісти на додаткові запитання. 

Незадовільно – 59-0 

балів - «FX» 

F) 

Отримує студент за курсову роботу, в якій зміст 

курсової роботи неповністю розкриває зміст її назви, 

відсутній логічний зв'язок між частинами роботи. 

Оформлення курсової роботи не відповідає діючими 

вимогам. А на захисті студент проявив повне незнання 

 
 

5 Тематика курсових робіт 

 

Табли

ця 5.1 Рекомендована тематика курсових робіт з дисципліни 

"Економіка України в 

сучасних умовах" 

№ Тема курсової роботи 

1 Предмет економічної теорії: еволюція наукових поглядів. 

2 Тенденції розвитку інформаційного суспільства: в Україні та світі 

3 Економічна система: сутність, структура, типи і механізм функціонування 

4 Моделі ринку: умови формування, переваги та недоліки. 

5 Інформаційне супільство в сучасній Україні 

6 Інтелектуальна власність і власність на інформацію: сутність і особливості. 

7 Сучасна інфляція та особливості її прояву в Україні. 

8 Економічні ресурси як фактори сталого розвитку України. 

9 Футурологія і концепція «електронного суспільства» 

10 Типи ринкових структур в сучасній економіці України 

11 Теоретичні концепції грошей і грошового обігу. Еволюція грошей 

12 Людський капітал як фактор сталого розвитку національної економіки. 

13 Інформаційна економіка як новий тип економічного зростання 

14 Безробіття як об’єктивний фактор економічного життя. 

15 Зайнятість як результат розвитку економіки 

16 Сутність, причини та особливості інфляції в Україні 

17 Конкуренція: її види і роль в ринковій економіці. 

18 Причини і види безробіття в умовах ринкової економіки 

19 Суть та концепції маркетингової діяльності. 

20 Теорія постіндустріального суспільства 

досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на 

поставлені питання, що свідчить про несамостійне 

виконання курсової роботи. 
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21 Проблеми розвитку малого бізнесу та його роль у ринковому господарстві. 

22 Податкова система, її місце і роль в державному регулюванні. 

23 Фінансова система суспільства: сутність, структура, механізм 
функціонування. 

24 Державний борг: сутність, фактори, вплив на функціонування економіки. 

25 Витрати виробництва: сутність, види і шляхи зниження. 

26 Міжнародна економічна інтеграція: сутність, фактори, форми. 

27 Транснаціональні корпорації та їх роль у функціонування світового 8 
господарства. 

28 Кредитна система України. 

29 Глобалізація: сутність, цілі, суперечності та перспективи 

30 Умови і фактори інтеграції економіки України у Європейські структури 

31 Банківська система України. 

32 Національне виробництво і відтворення, їх основні показники. 

33 Рівень життя населення: сутність, фактори, показники 

34 Проблеми монополізму в ринковій економіці. Антимонопольна політика 
держави. 

35 Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрямки 

36 Загальна характеристика інноваційних процесів 

37 Оптимізація бізнес-процесів підприємства 

38 Напрями розвитку сучасних технологій України 

39 Сучасні моделі розвитку підприємств 

40 Економічні потреби й інтереси: сутність, класифікація і механізм 
взаємодії. 
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7 Додатки 
 

Додаток А 

Зразок орієнтовного календарного плану підготовки курсової 

роботи 
 
 

№ 

з/п 

Найменування робіт Строки 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 Вибір теми та визначення завдань 
дослідження 

  

2 Вивчення літературних джерел за 

темою, збирання та обробка 
інформації 

  

3 Складання плану роботи   

4 Узгодження плану роботи та 

списку використаних джерел з 

науковими керівником 

  

5 Написання розділів курсової 
роботи 

  

6 Формулювання висновків   

7 Оформлення курсової роботи   

8 Подання курсової роботи 
науковому керівнику на перевірку 

  

9 Доопрацювання курсової роботи 
(у разі потреби) 

  

10 Захист курсової роботи   

 

Студент  курсу  групи   
(підпис, П.І.П студента) 

Керівник    
(підпис, П.І.П., вчене звання та посада наукового керівника) 
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Додаток Б 

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ТУРИЗМУ 
 
 

 

Кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
з навчальної дисципліни  

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

 на тему:  

«____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________»   
 
 

 

Виконав здобувач вищої  

освіти ступеня 

_____________________  

_________ курсу, _____ групи  

__________________________

________ 

(ПІБ) 

 

Науковий керівник 

_________________ 

__________________________

________ 

 

 

 

 

 

 

 
  Голова комісії 
  Член комісії 

 

 

 

 

Чернігів 20    
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Додаток В 

Зразок змісту курсової роботи 

 

ЗМІСТ 
ВСТУП ................................................................................................................................. 3 

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПЛЬСТВО: ТЕОРІЯ ТА РЕАЛЬНІСТЬ… ............. 5 

1.1 Становлення поняття інформаційного суспільства… ......................................... 5 

1.2 Структурні основи інформаційного суспільства ....................................................... 9 

1.3 Політико-правові та економічні основи інформаційного суспільства. .................. 12 

Висновки за розділом 1… ................................................................................................. 17 

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ ........... 19 

2.1 Інформаційне суспільство в Україні: поточні показники і досягнення ................ 19 

2.2 Українські особливості побудови інформаційного суспільства… ......................... 25 

Висновки за розділом 2… ................................................................................................. 30 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ… ............................................................................................... 31 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......................................................................... 35 

ДОДАТКИ… ..................................................................................................................... 39 
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Додаток Г 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку 

використаних джерел, який наводиться у курсовій роботі 
 

Характеристи

ка 
джерела 

Приклад 

оформленн

я 

Книги: 

Один 

автор 

1. Василій  Великий.  Гомілії  /  Василій   Великий   ;  [пер.  з   

давньогрец.   Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – 

(Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст. ; 

ғ 14). 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного 

білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / 

Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – 

(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН 

України ; т. 59). 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна 

Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 

311 с. – (Ювеліри України 

; т. 1). 

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : 

Кальварія, 2005. – 196, [1 ] с. – (Першотвір). 

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 

Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : 

Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового 

щорічника «Україна дипломатична» 

; вип. 1). 

2. Ромовська  3.  В.  Сімейне  законодавство  України  /  3.  В.  

Ромовська,   Ю. В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93 с. – 

(Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до 

складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11). 

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та 

композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. 

В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 

Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как 

предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего 

организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д. ; пер. с англ. 

Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : 
Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., 

Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 

106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : 

[підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. 

Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 

478, [1] с. – (ПТО: Професійно- технічна освіта). 
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П’ять і більше 
авторів 

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., 

Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : 

Гуманитар. центр, 2007. – 510с. 

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. 

для працівників  соц.  служб  для  сім’ї,   дітей   та   молоді   /   [Т.   В.   

Бондар,   О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т 

соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу 

життя молоді»: у 14 кн., кн. 13). 

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. 

тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу). 
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / 

[упорядкув., 

 ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. 
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській 

прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття : [антологія / упоряд.: 

Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. 

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології 

[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. 

– 310 с. 

Багатотомн

ий 

документ 

1. Історія  Національної  академії  наук   України,   1941-1945   /   

[упоряд.   Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського, 2007 – (Джерела з історії науки вУкраїні). Ч. 2: Додатки 

– 2007. – 573, 

[1] с. 

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. 

В., Рубцова Е.Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-

Стандарт», 2005. 

– (Серия «Нормативная база 

предприятия»). Т. 1 . – 2005. – 277 с. 

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа): 

трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006. – (Сочинения: в 8 

кн. /А. Дарова ; кн. 4). 

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового  права :  Особенная  часть  :  в 6  

т.  /  Н. П. Кучерявенко. – X.: Право, 2002  – Т.  4: Косвенные налоги.  – 

2007. –  534 с. 

5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. – Житомир : 

Полісся, 2006.– (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані 

історією»: у 27 т. / голов, редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 

/ [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с. 

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 

/ В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ 

«КПІ», 2006. – 125 с. 



30  

Матеріали 

конференці

й, з’їздів 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих 

учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11-

13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. 

В. Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 

167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів 

на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т 

статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. 

3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. 

інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип. : 10 

років АУБ). 

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів 

конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. 

Трощенко. – К.: HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, 

XIII, [2] с. – (Ресурс 2000). 

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. 

наук, праць 

/наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 

215 с. 

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук, праць за 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 p. / М-во 

освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : 

КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. 

– 452 с. 

Препринти 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения 

материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с 

подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / 

Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – 

(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр 

«Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ 2006-4). 

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих 

радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. 

Д., Сплошной Б. М. – 

 Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – 
(Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1). 

Депонова

ні наукові 

праці 

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. 

Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая 

академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, ғ 145432. 

2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе 

/ В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в 

ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, ғ 139876. 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. П.]. – X. : 

Халімон, 2006. – 175, [1] с. 

2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. 

термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. 

Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 

3. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.]. 

– К. : Карпенко, 2007. – 219 с. 

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. 

Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. 
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Атласи 1. Україна : екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру 

та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. 

редкол.: С. С Куруленко та ін.; Рада по вивч. продукт. сил України 

НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с. 

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 

структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. 

для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. 

Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : 

Пороги, 2005. – 218 с. 

3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. 

– X. : Ранок, 2005. – 96 с. 

Законодав

чі та 

норматив

ні 

документ

и 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 

2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 

2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 

2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. 

Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – 

(Нормативні директивні правові документи). 

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв 

посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н 

ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики 

України, 2007. – VI, 74 с. 

– (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик 

та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 

2006-01-01]. 

– К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний 

стандарт України). 

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 

6107- 9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт 

України, 2006. 

– 181 с. – (Національні стандарти України). 

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та 

лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові 

вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDТ) : 

ДСТУ EN 61010-2- 020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний 

стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. 

В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-

стандарт», 

2006– .– (Серия «Нормативная база предприятия»). 

 Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277 с. 
2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник/ 

[авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. 

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 

2003]. – 11 с. 

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну/ 

Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с. 
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Бібліографіч

ні показчики 

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 

державного університету фізичної культури у 2006 році/ О. Куц, О 

Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. 

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997 – 

2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. – Львів : Львів. держ. 

ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; 

вип. 2). 

Дисертації 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... 
доктора фіз.- 
мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Авторе- ферати 
дисертацій 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій 

робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на 

здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія 

машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1]с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних 

показників в системі підтримки прийняття рішень управління 

державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 

05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології» / 

Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с. 

Авторсь

кі 

свідоцтв

а 

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин 

(СССР). – ғ 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. ғ 
12. 

Патенти Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ;

 заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – ғ 

2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. ғ 23 (II ч.). 

Частина книги, 

періодичного, 

продовжу- ваного 

видання 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування 

системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. 

Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – ғ 6. – С. 15–

18, 35–38. 

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах 

демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // 

Бібліотечний вісник. – 2006. – ғ 6. – С. 14–17. 

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа 

интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. P. Валькман, В. С. 

Быков, А. Ю. Рыхальский 

// Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – ғ 1 . – С. 39–

61. 

4. Ma Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної 

освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – ғ 5. – 

С. 12–14. 

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. 

Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної 

гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – ғ 1. – С. 25–29. 

6. Валова  І.  Нові  принципи  угоди  Базель  II  /   І.   Валова  ;  пер.  з  англ.  

Н. М. Середи //Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, ғ 2. – С. 13–20. 

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX 

ст. 
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 Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : 

статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для 

проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. 

А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования 

импульсных источников энергии в промышленности : междунар. 

науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – X., 2007. – С. 33. 

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 

цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми 

модернізації міст України : (кінець XIX – початок XX ст. / Д. М. 

Чорний. – X., 2007. – Розд. 3. – С. 137– 202. 

Електронні 

ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 
[Електронний ресурс] 
]  :  навч.   посіб.   для   студ.   мед.   вузів   III   –   IV   рівнів   

акредитації   /   Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 

Міn/700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-

медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: 

Pentium ; 

32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з 

контейнера. 

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за 

статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем 

освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 

2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : 

CD - вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : 

кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. 

вимоги: Pentium-266 ; 32 

Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. 

екрану. 

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні 

ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. 

«Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. 

Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. 

– ғ 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 
 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

