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Додаток Б 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 
Українські джерела 

1. http://ukrstat.gov.ua/ – Державний комітет статистики.  
2. http://rada.kiev.ua/ – Верховна Рада України. 
3. http://bank.gov.ua/ – Національний банк України (на сайті можна 

знайти адреси центробанків світу). 
4. http//me.kmu.gov.ua/ – Міністерство економіки та з питань 

європейської інтеграції України. 
5. http://minfin.gov.ua/ – Міністерство фінансів України. 
6. http://sta.gov.ua/ – Державна податкова адміністрація.  
7. http://www.case-ukraine.kiev.ua/ – Центр соціально-економічних 

досліджень (CASE).  
8. http://www.icps.kiev.ua/ – Міжнародний центр перспективних 

досліджень. 
9. http://www.zn.ua/ – тижневик «Дзеркало тижня». 
10. http://www.companion.ua/Magazine – тижневик «Комп&ньоН». 
11. http://www.dsnews.ua/ – тижневик «Деловая столица». 
12. http://www.expert.ua/ – діловий журнал «Эксперт Украина». 
13. http://www.kommersant.ua/index.html – газета «Коммерсантъ-Украина». 
14. http://www.business.ua/ – газета «Бизнес». 

 
Російські джерела 

15. http://www1.minfin.ru/ru/ – Міністерство фінансів РФ. 
16. http://www.cbr.ru/ – Центральний банк Росії. 
17. http://www.iet.ru/ru/publikacii.html – публікації Інституту 

Економіки Перехідного Періоду. 
18. http://www.nalog.ru – Федеральна податкова служба. 
19. http://www.bre.ru/  – Інститут економічної безпеки. 
20. http://www.vopreco.ru/rus/archive.html – журнал «Вопросы экономики». 
21. http://www.m-economy.ru/numbers.php3 – журнал «Проблемы 

современной экономики». 
22. http://www.ecsn.ru/ – журнал «Экономические науки». 
23. http://www.hse.ru/ – Державний університет «Высшая школа 

экономики». 
24. http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/ – «Эконо-

мический журнал ВШЭ». 
25. http://www.economicus.ru/ – інформація з широкого кола економічних 

дисциплін. 
26. http://slon.ru/topic/economics/ – економічні матеріали. 
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другого розділу). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш 
слово «Таблиця» та її номер ставиться праворуч над першою частиною 
таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.», 
вказуючи номер. 

 

ЗРАЗОК  
Таблиця 2.1 

Державний борг США у 2000-2010 рр. 

Роки 
Державний борг, млрд 

дол 
Державний борг, 

% від ВВП 

2000 5,628 58,0 

2001 5,769 57,4 

2002 6,198 59,7 

2003 6,760 62,6 

2004 7,354 63,9 

2005 7,905 64,6 

2006 8,451 65,0 

2007 8,950 65,6 

2008 9,985 70,2 

2009 12,311 86,1 

2010 (ІІІ квартал) 13,724 93,2 
 

При посиланні на таблицю в тексті вказують скорочено: «табл. 2.1». 
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують також послідовно в 

межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і 
порядкового номера ілюстрації (Рис. 2.3 – третій рисунок другого 
розділу).  

 

ЗРАЗОК 
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Рис. 2.3. Середньорічні темпи інфляції в Іспанії у 1997-2009 рр. 
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Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 
«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 
друкують великими літерами та розташовують симетрично до тексту. 
Крапку після заголовка не ставлять. 

Заголовки підрозділів (у разі потреби – пунктів, підпунктів) друкують 
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом 
повинна дорівнювати 3-4 інтервали. 

Кожна структурна частина (розділи, але не підрозділи!) починається з 
нової сторінки. 

Такі структурні частини, як зміст, вступ, висновки, список 
використаних джерел, не мають порядкового номера (не можна друкувати 
«1. ВСТУП», «Розділ 4. ВИСНОВКИ»). Номер розділу ставиться 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. Наприклад, «2.3.» (третій підрозділ другого 
розділу). 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу: «2.3.1.» 
Текст слід розбивати на абзаци, сторінка без абзаців є незручною 

для читання. Втім, неприпустимий і протилежний варіант, коли кожне 
речення починається з нового абзацу. 

В тексті слід уникати складних синтаксичних конструкцій. Існує 
негласне правило, якого варто дотримуватися при написанні студентських 
робіт: «Більше крапок, менше ком». 

Намагайтеся нічого не підкреслювати, не використовувати жирний 
шрифт та курсив. Читач зможе виокремити певні думки та оцінити 
їхню оригінальність і без підказок. 

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу (за винятком таблиць, 
поданих у додатках). У правому верхньому куті над відповідним 
заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням 
номера:  

 
Таблиця (номер) 

Назва таблиці 
    

    

 
Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка («Таблиця 2.1» – перша таблиця 
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27. http://www.cbonds.info/em/rus/index/ – інформаційна агенція. 
28. http://socionet.ru/ – російський архів економічних статей. 
 

Іноземні джерела 
29. http://www.worldbank.org/ – Світовий банк. 
30. http://www.imf.org/ – Міжнародний валютний фонд. 
31. http://www.wto.org/ – Світова організація торгівлі. 
32. http://www.oecd.org/ – Організація з економічного співробітництва 

і розвитку. 
33. http://unstats.un.org/unsd/default.htm – Статистична служба ООН. 
34. http://europa.eu/documentation/statistics-polls/index_en.htm – 

Статистична служба ЄС. 
35. http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html – Європейський 

центральний банк. 
36. http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml – Європейський банк 

реконструкції та розвитку. 
37. http://www.nber.org/ – Національне бюро економічних досліджень 

(США). 
38. http//www.federalreserve.gov – Федеральна резервна система. 
39. http://www.justice.gov/ – Міністерство юстиції США, Управління 

по антимонопольному законодавству. 
40. http://swopec.hhs.se/iiessp/ – Інститут Міжнародних Економічних 

Досліджень (Стокгольм). 
41. http://www.iew.uzh.ch/wp/index.php – архів статей Цюріхського 

Інституту Емпіричної Економіки. 
42. http://sticerd.lse.ac.uk/_new/publications/default.asp – Міжнародний 

Центр Економіки Suntory&Toyota. 
43. http://www.epi.org/ – Інститут Економічної політики. 
44. http://www.ft.com/home/uk – газета «Financial Times».  
45. http://www.economist.com/ – тижневик «The Economist». 
46. http://www.tradingeconomics.com/World-Economy/Maps.aspx – 

макроекономічні показники по країнах світу. 
47. http://datacentre.chass.utoronto.ca/pwt/ – макроекономічні показники 

по країнах світу. 
48. http://www.economy.com/dismal/ – економічні дані по регіонах світу. 
49. http://www.latin-focus.com/news/ – макроекономічні показники по 

країнах Латинської Америки. 
50. htpp://www.heritage.org/index – Індекс економічної свободи. 
51. http://www.irp.wisc.edu/home.htm – Інститут Дослідження 

Проблем Бідності. 
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52. http://repec.org/ – архів статей та working papers по всіх розділах 
економічної теорії. 

53. http://ideas.repec.org/s/wop/prinet.html – Princeton University, 
Economic Theory Papers. 

54. http://www.piie.com/research/researchareas.cfm – Institute for 
International Economics, Working Paper Series. 

55. http://mfi.uchicago.edu/publications/index.shtml – University of 
Chicago, Milton Friedman Institute for Research in Economics 
Working Papers. 

56. http://ideas.uqam.ca/ideas/data/mitworpap.html – Massachusetts 
Institute of Technology, Department of Economics, Working papers. 

57. http://cowles.econ.yale.edu/P/cd/cfdpmain.htm – Yale University, 
Yale Department of Economics, Cowles Foundation Discussion Papers. 

58. http://siepr.stanford.edu/NewsArchive – Stanford University, Stanford 
Institute For Economic Policy Research Economics in the News. 

59. http://www.columbia.edu/cu/economics/discpapr.htm – Columbia 
University, Economics Department, Discussion Papers. 

60. http://www.library.hbs.edu/workpaplink.htm – Harvard Business 
School Working Paper Library. 

61. http://www.economics.ox.ac.uk/index.php/papers/C27/ – University of 
Oxford, Economics Working Papers in Oxford. 

62. http://www.cbr.cam.ac.uk/publications/index.htm – University of 
Cambridge, Centre for Business Research, Working Papers. 
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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. 




