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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Загальний обсяг роботи – 25-30 сторінок загального формату. 
Орієнтовний обсяг структурних складових такий: 

– вступ – 1-2 сторінки; 
– основна частина – 23-26 сторінок (розділи приблизно однакові 

за обсягом, можливе помірне переважання третього розділу); 
– висновки – 1-2 сторінки. 
 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

На жаль, інколи керівнику важко оцінити зміст роботи, оскільки всі 
сили витрачаються на формулювання претензій до форми, стилю та 
способу викладення матеріалу. Тож уважно ознайомтеся з вимогами до 
оформлення, щоб ваша робота була побудована згідно з ними, і 
керівник міг повністю зосередити увагу на сприйнятті саме змісту. 

Основні вимоги до оформлення роботи є загальноприйнятими1. 
Текст курсової роботи друкується на одній стороні стандартних 
аркушів розміром 210 х 297 мм (формат А4). 

 
Шрифт Times New Roman 
Розмір шрифту 12 пунктів 
Відстань між рядками 1,5 інтервали 
Параметри сторінки:  
Верхній і нижній берег 20 мм 
Лівий берег 25 мм 
Правий берег 10 мм 

 
Машинопис повинен бути надійно скріплений та поміщений у папку 

(без файлів). 
Текст набирається без перенесень, із вирівнюванням на всю 

ширину сторінки. Рекомендується використовувати прямі лапки (« «). 
При наборі тексту слід розрізняти символи дефіса (-) і тире (–). 

Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної 
нумерації сторінок, але номер на ньому не ставиться. Наступні 
сторінки нумерують у правому верхньому куті без крапки в кінці. 

                                                           
1 Більш докладно вимоги до оформлення див.: Організація наукової діяльності 

магістра з фінансів : [навчальний посібник] / Ю. Ю. Верланов, А. Я. Казарєзов, 
В. В. Горлачук, С. А. Бурлан. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 54–65. 


