Матеріали
конференцій,
з’їздів

Словники

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. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права :
Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. :
Право, 2002. – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. –
534 с.
4. 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.
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. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр.
ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.
2. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських
банків, 30 червня 2000 р. : інформ. бюл. – К. : Асоц.
укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).
3. Проблеми обчислювальної механіки і міцності
конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред.
В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн.,
1999. – 215 с.
1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад.
Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії :
словник-довідник осн. термінів і понять з орг. навч.
процесу у вищ. навч. закл. / З. 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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Дотримуючись усіх формальних критеріїв, що викладені далі, вам
слід прагнути до того, щоб ваша робота була самостійною, творчою і
цікавою для читача (в першу чергу, для вашого керівника).
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
1. Вибір теми
Виходячи з тематики, запропонованої кафедрою, та враховуючи
свої інтереси, існуючі наробітки (пригадайте, які реферати ви писали
на молодших курсах, які проблеми вас більше цікавили), оберіть тему
курсової роботи. Можливо, ви захочете запропонувати кафедрі власну
тему або дещо змінити одну із запропонованих. У цьому випадку
обов’язково слід узгодити свої пропозиції з науковим керівником.
Обрана тема має бути затверджена кафедрою.
Вибір теми є дуже відповідальною справою. Можна сказати, що
правильний вибір багато в чому визначає результат вашої роботи.
Тема має бути чіткою (не розпливчастою) та викликати у вас інтерес.
Допускається вибір однакової теми кількома студентами різних
груп (перелік тем дозволяє не повторювати їх в одній студентській
групі – див. Додаток А).
2. Підбір та вивчення літератури. Складання бібліографії
Обравши тему курсової роботи, потрібно, в першу чергу, усвідомити
місце вашої теми в загальній структурі економічної теорії. Ви повинні
добре уявляти, до якого розділу можна віднести обрану тему, з якими
іншими проблемами вона тісно пов’язана, зрозуміти логіку її
викладення. Це допоможе вам обрати коло необхідної літератури.
Почніть із відомих вам підручників з економічної теорії. Далі
ознайомтеся з публікаціями на дану тему. Окрім теоретичних
першоджерел, монографій, законодавчих та інших нормативних актів
слід опрацювати періодичні видання. Доцільно переглянути за три
останні роки (як мінімум) українські економічні журнали (з урахуванням
тематики): «Економіка України», «Економічна теорія», «Фінанси
України», «Банківська справа», «Вісник НБУ», «Економіка і прогнозування», «Економіка та держава», тижневики «Дзеркало тижня»,
«Комп&ньоН», «Контракти», «Эксперт Украина», а також російські –
«Вопросы экономики», «Российский экономический журнал»,
«Экономический журнал ВШЭ», «МЭиМО» («Мировая экономика и
международные отношения»), «Экономист», «США – Канада: экономика,
политика, идеология», «Экономические науки», «Экономическая
политика», «Общество и экономика», «Эксперт», «Коммерсантъ» та ін.
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Знайомство з періодичними виданнями потрібно починати з робіт,
що надруковані в останні роки, та поступово переходити до більш
ранніх праць.
Безумовно, в наш час неможливо обійтися без ресурсів Інтернету.
Важко перебільшити значення тих можливостей, які він відкриває, у
першу чергу, доступ до джерел, що були б інакше недосяжними. Але
слід одразу застерегти вас від деяких поширених помилок.
По-перше, ніколи не використовуйте готові реферати і наукові
роботи та взагалі уникайте подібних сайтів. Ваша робота перевіряється
на плагіат. Бажано не користуватися Вікіпедією (або робити це дуже
обережно, перевіряючи наведену там інформацію). Ви повинні
віддавати перевагу саме первинним джерелам інформації.
По-друге, звертайте увагу на час написання та появи в Інтернеті
даного джерела. Ця вимога особливо важлива при написанні робіт
економічної тематики, використанні аналітичних матеріалів. На ваших
очах економічна ситуація змінюється. Що було актуальним рік тому,
сьогодні може виявитися застарілим та другорядним. Тож корегуйте
знайдену інформацію: враховуйте, скільки саме років незалежності
України, скільки країн на сьогодні входять до єврозони, не робіть
прогнози на рік, що минув.
Перше ваше знайомство з різноманітними джерелами інформації
може на цьому етапі бути поверхневим. Ви повинні «в першому
наближенні» зрозуміти проблему, її складові, довідатися, хто з
економістів її досліджував, як вона проявилася в іноземній та
вітчизняній практиці. Основною задачею цього етапу роботи є складання
першого варіанта плану.
3. Складання плану
Отримавши уяву про обрану проблематику, слід скласти перший
варіант плану. При цьому потрібно дотримуватися запропонованої
структури курсової роботи (див. нижче). В подальшому, у міру
опрацювання літератури, цей варіант буде уточнюватися та
конкретизуватися.
Складання плану є надзвичайно важливою частиною будь-якої
роботи. План – це логічна основа курсової роботи. Якщо план невдалий,
навіть неперевершене розкриття питань не зможе компенсувати цього
недоліку. Звісно, і самій роботі буде бракувати логіки. Слід уникати як
надмірної деталізації, так і надто примітивного плану. Він має бути
чітким та логічним, сприяти розкриттю основних питань, визначити
послідовність у висвітленні теми.
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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. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач,
М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. –
(ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і більше 1. Психология менеджмента / [Власов П. К.,
авторів
Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред.
Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар.
центр, 2007. – 510 с.
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. Проблеми типологічної та квантитативної
лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред.
Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.
Багатотомний
1. Історія Національної академії наук України,
документ
1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. :
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. –
(Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки –
2007. – 573, [1] c.
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Додаток Е
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ
У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ
Характеристика
джерела
Книги:
Один автор

Два автори

Приклад оформлення
1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ;
[пер. з давньогр. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо,
2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу.
Золотий вік патристики ІV–V ст. ; № 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).
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 З. В. Сімейне законодавство України /
З. 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.
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Перед початком безпосереднього написання роботи обов’язкове
узгодження плану з науковим керівником та його затвердження. Не
слід починати написання роботи, не обговоривши з керівником
розгорнутий план.
У подальшому в курсовій роботі план замінюють змістом. Він
містить ті самі складові та відображає структуру роботи. Проте, на відміну
від змісту, план більш докладний, деталізований та розгорнутий. Це
робочий документ, який має значно полегшити сам процес роботи та
систематизацію всього зібраного вами матеріалу.
4. Збирання й обробка теоретичного та статистичного матеріалу
Склавши план, слід повернутися до літературних джерел для більш
уважного вивчення. Починати варто з повтору основних положень
економічної теорії, що мають безпосереднє відношення до вашої теми.
Для цього перегляньте відповідні підручники. Не треба цитувати
аналогічні, стереотипні положення, що викладені в них. Достатньо
узагальнити традиційне зображення теоретичного аспекту проблеми.
Поглиблюючи дослідження, слід викласти точки зору провідних
економістів, – починаючи з класичних робіт та закінчуючи сучасними.
Можна порадити робити виписки на окремих аркушах (або
створювати окремі файли), щоб було зручно у подальшому їх
компонувати. Не забувайте обов’язково зазначати назви творів та
сторінки щодо кожної цитати або адреси сайтів для оформлення
посилань.
Після опанування теоретичними поглядами слід переходити до
збирання фактичних даних – конкретних статистичних матеріалів,
аналіз яких допоможе зробити власні висновки. Пригадайте, у якому
році ви пишете роботу, – статистичні дані мають бути «свіжими».
Конкретну інформацію слід брати зі статистичних збірок і
бюлетенів («Національні рахунки України», «Україна у цифрах»,
«Статистичний щорічник України», «Бюлетень НБУ» та інших). Окрім
цього, слід використовувати джерела Інтернету (див. додаток Б).
У міру того, як збирається і систематизується необхідний матеріал
та складається більш чітка уява про необхідну послідовність у викладенні
теми, вносяться корективи в план і створюється його остаточний варіант.
Не слід покладатися на пам’ять, тому варто записувати поради
наукового керівника, що надаються під час консультацій, і протягом
роботи звірятися з ними.
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5. Написання курсової роботи
Лише після того, як складений вами план роботи затверджено
керівником, зібрано та вивчено літературу, опрацьовано конкретні
дані, можна безпосередньо починати написання самої роботи. Роботу
необхідно писати відповідно до плану, хоча необов’язково суворо
дотримуватися послідовності у процесі самої роботи (скажімо, вступ і
висновки редагуються в останню чергу).
Висвітлюючи існуючі точки зору, пригадайте поради, що були
викладені в розділі «Значення курсової роботи. Основна мета». Робота
має бути написана без повторів, суперечностей між окремими складовими
частинами, зловживання цитатами. Намагайтеся висловлювати власну
точку зору, підкріплюючи її думками авторитетних авторів.

Додаток Д
ОФОРМЛЕННЯ СТОРІНКИ ТЕКСТУ

6. Захист
За необхідності захисту курсової роботи бажано скласти тези
виступу, взявши за основу висновки роботи.
СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш. Він має
бути надрукований із дотриманням стандартних вимог (додаток В).
Тут не слід переносити слова та робити скорочення.
Зміст є другою сторінкою роботи. Він включає перелік складових
частин курсової роботи із зазначенням сторінок (додаток Г). Як
зазначалося, не можна заміняти слово «Зміст» словом «План». Сама назва
«ЗМІСТ» пишеться великими літерами і розміщується зверху посередині
сторінки симетрично до тексту.
Структура курсової роботи є традиційною, вона містить:
–
вступ;
–
основну частину (3 розділи);
–
висновки;
–
список використаних джерел;
–
додатки.
Вступ – це перший компонент тексту курсової роботи. За обсягом
він має бути невеликим – до 2 сторінок. Проте це дуже важлива частина
вашого дослідження, що вміщує багато корисної для читача інформації. У
вступі слід обґрунтувати вибір теми, для цього необхідно розкрити:
–
актуальність теми, її новизну (зв’язок з проблемами сьогодення,
специфічними проблемами національної економіки);

8

25

