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Вступ 

 
В оволодінні економічними знаннями на рівні сучасних вимог важливе 

місце посідає вивчення «Економічної теорії», яка є однією із найважливіших 
складових фундаментальної економічної підготовки майбутніх фахівців.  

Дисципліна «Економічна теорія» вивчає закономірності розвитку 
економічних систем, економічні закони та принципи їхнього функціонування, 
дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених 
економічних і природних ресурсів, особливості ринкових перетворень 
економіки України, сучасні процеси глобалізації економічного життя 
суспільства. Курс «Економічна теорія» дає змогу майбутнім фахівцям набути 
ґрунтовні економічні знання, сформувати логіку економічного мислення та 
економічної культури, а також навчити базовим методам пізнання і аналізу 
економічних процесів, вміти приймати обґрунтовані рішення з приводу 
економічних проблем, пов'язаних із майбутньою практичною діяльністю.  

Головним завданням викладання дисципліни є вивчення системи 
економічних законів, що дозволить одержати відповідь на питання сучасного 
ефективного господарювання країни й допоможе знайти оптимальний шлях 
розвитку економіці України.  

Логіка і структура дисципліни «Економічна теорія» та передбачені  
методи її вивчення дають змогу студентам засвоїти необхідний обсяг науково-
теоретичних знань, що обумовить можливість цілісного сприйняття процесу 
функціонування сучасної економіки на національному та загальносвітовому 
рівнях і набути норм грамотної економічної поведінки.                                  

Навчальним планом підготовки бакалаврів для студентів 1 та 2 курсу 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6. 030601 „Менеджмент”  
передбачено виконання  курсової  роботи з дисципліни „ Економічна теорія”. 

 Метою курсової роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань 
з економічної теорії  і набуття студентами вмінь пов’язувати свої  теоретичні 
знання з практикою. Написання курсової роботи дає змогу студенту навчитися 
самостійно використовувати і узагальнювати теоретичні положення та 
інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно дискусійних 
або невирішених проблем економічної теорії, обґрунтовувати висновки і 
пропозиції, спрямовані на їх розв’язання. 
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При підготовці курсової роботи студентам необхідно враховувати 
наступні міркування : 

    по-перше, зміст курсової роботи має відповідати сучасним світовим та 
вітчизняним досягненням економічної теорії та практики; 

    по-друге, курсова робота з економічної теорії має бути підпорядкована 
з’ясуванню закономірностей розвитку ринкової економіки в Україні; 

по-третє, увесь процес підготовки письмової роботи повинен бути 
підпорядкований майбутній  діяльності фахівця у галузі міського господарства. 
   

 Основними етапами виконання курсової роботи є : 
1. Вибір теми курсової роботи та визначення завдань дослідження. 
2. Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації з обраної 
теми курсової роботи. 

3. Складання плану курсової роботи та його узгодження з викладачем. 
4. Написання першого варіанту курсової роботи. 
5. Написання другого (остаточного) варіанту курсової роботи та її  оформлення 
у відповідності із стандартами. 

6. Захист курсової роботи. 
Методичні рекомендації передбачають  пояснення щодо послідовного 

виконання зазначених етапів виконання курсової роботи і включають певні 
поради щодо оптимальної організації підготовчої роботи, накопичення 
теоретичних знань і аналітичного їх осмислення.  
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ 
«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

 
1. Історія становлення, предмет і метод економічної теорії. 
2. Економічні потреби й інтереси: сутність, класифікація і механізм взаємодії. 
3. НТР як форма розвитку продуктивних сил,  її роль в постіндустріальному 
суспільстві. 

4. Соціально-економічна ефективність суспільного виробництва: критерії і 
основні показники. Проблеми підвищення ефективності суспільного 
виробництва в Україні. 

5. Економічні системи: сутність, класифікація і основні типи. Особливості 
перехідних економічних систем. 

6. Відносини власності, їх сутність, структура і еволюція на сучасному етапі 
розвитку суспільства. 

7. Гроші, їх функції та види. Особливості сучасних грошей. 
8. Взаємодія ринку і держави в економічній системі змішаного типу. 
9. Інфраструктура ринку і проблеми її формування в Україні. 
10.  Біржі, їх види і роль у розвитку фінансових ринків. 
11.  Сутність, види і функції цін у сучасній економіці. Проблеми ціноутворення 
в умовах різних типів ринкових структур. 

12.  Витрати виробництва , їх сутність і основні види. Формування прибутку 
підприємств. 

13.  Економічна природа і види конкуренції. 
14.  Економічні основи виникнення монополій і світовий досвід 
антимонопольного регулювання. 

15.  Капітал і наймана праця: сутність, еволюція і суперечності взаємодії. 
16.  Заробітна плата: сутність, структура й сучасні особливості. 
17.  Сутність позичкового капіталу і його роль у сучасній економіці. 
18.  Банки, їх види та функції в ринковій економіці. Особливості розвитку 
банківської системи в Україні.  

19.  Торговий капітал: сутність, еволюція і сучасні особливості. 
20.  Форми власності й види підприємств  у сучасній економіці. 
21.  Малий і середній бізнес у сучасній економічній системі. Проблеми розвитку 
малого й середнього  бізнесу в Україні.  

22.  Соціально-економічна природа тіньової економіки. 
23.  Аграрні відносини і їх еволюція на сучасному етапі. 
24.  Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків та їх 
динаміка в Україні. 
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25.  Економічні цикли та їх види. Особливості сучасних ділових циклів. 
26.  Безробіття: суть, причини, види й соціально-економічні наслідки. 
27.  Інфляція, її причини, види й наслідки. Антиінфляційна політика держави. 
28.  Особливості інфляційних процесів та антиінфляційної політики в Україні. 
29.  Інвестиції, їх види, фактори й вплив на економіку. Проблеми активізації 
інвестиційної діяльності в Україні. 

30.  Сучасний регіональний розвиток: світовий досвід і проблеми України. 
 
Студент може запропонувати і свою тему курсової роботи, яка відсутня в 

тематиці, що рекомендована кафедрою. Однак таке рішення має бути 
погоджене з науковим керівником. Тема курсової роботи вважається 
затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем-керівником курсової роботи. 
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ВИБІР ТЕМИ ТА ПІДГОТОВКА  
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Робота студента з вибору теми курсової роботи має розпочинатися з 
ознайомлення із тематикою курсових робіт. Підготовка курсової роботи 
розпочинається з добору й вивчення літературних джерел і складання 
бібліографії. Методика опрацювання літератури залежить від характеру 
досліджуваної проблеми та індивідуальних особливостей студента. Спочатку 
доцільно ознайомитися з основною літературою (підручники, монографії, 
теоретичні статті з обраної теми курсової роботи), потім – з нормативними 
документами (відповідними Законами України, наказами Президента України, 
постановами Кабінету Міністрів України, тощо). 

Особливу увагу слід приділити періодичним виданням, у яких публікують 
аналітичну інформацію і результати найсучасніших наукових досліджень. 
Студентам особливо слід звернути увагу на такі періодичні видання, як 
журнали : «Економічна теорія», «Економіка України», «Фінанси України», 
«Гроші та кредит», «Вісник Національного банку України», «Банківська 
система» та інші.  

Обов’язково необхідно працювати з сайтами Державного комітету 
статистики України, Світового банку, Кабінету міністрів України, міністерства 
фінансів та міністерства економічного розвитку та торгівлі  України, 
Національного банку України, та іншими. 

Попереднє вивчення літературних джерел є підґрунтям для складання 
плану курсової роботи. Він має включати в себе: вступ, декілька логічно 
пов’язаних між собою розділів, які дають змогу розкрити тему, та висновки. 
 

Зразок плану курсової роботи на тему:        
            «Економічне зростання, його типи та моделі» 

 

Вступ. 

1. Сутність, фактори та джерела економічного зростання 
2. Типи економічного зростання. 
3. Моделі економічного зростання: 

- модель  Є. Домара та Р. Харрода; 

- неокласична модель Р. Солоу та «золоте правило» заощадження. 

4. Політика стимулювання економічного  зростання та особливості її 

проведення в Україні.   

 Висновки. 

 Список використаних джерел.  
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Самостійно складений студентом план курсової роботи погоджується з 
науковим керівником, який після необхідного уточнення затверджує його. 
Написання тексту курсової роботи здійснюється  через систематизацію та 
обробку зібраних матеріалів за кожним розділом плану. На цьому етапі треба 
узагальнити теоретичні положення, виконуючи певні розрахунки, обґрунтувати 
висновки та пропозиції, розробити ілюстративний матеріал. Чорновий варіант 
роботи бажано надати науковому керівникові з метою узгодження змісту 
окремих розділів. Після необхідних доповнень та уточнень студент здійснює 
остаточне оформлення курсової роботи. 
 

 
СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
Традиційно курсова робота складається із вступу, основної частини та 

висновків. 
Обсяг курсової роботи – 30 - 35 сторінок формату А4 комп’ютерного 

набору (або до 35 – 45 сторінок рукопису). Приблизний обсяг структурних 
складових тексту курсової роботи (кількість сторінок):  

- вступ – 1,5 – 2; - основна частина – 25 - 30;  
- висновки – 1,5 - 2. 
Курсова робота мусить мати чітку логічну побудову з відповідними 

складовими елементами. У вступі  розкривають актуальність теми, дають 
оцінку сучасного стану досліджуваної проблеми з посиланням на певні 
літературні джерела, визначають мету і завдання, об’єкт і методи дослідження, 
описують структуру роботи (Додаток 3). 

Основна частина роботи поділяється на декілька, як правило, три 
розділи. Вони повинні бути логічно пов’язаними і мати відповідні висновки. 
Перший розділ, зазвичай, присвячують теоретико-методологічним питанням з 
досліджуваної теми; другий – питанням аналізу досліджуваної проблеми, 
обґрунтуванню висновків і пропозицій щодо її вирішення у світовій практиці; 
третій - урахування проблем і перспектив розвитку економіки України з 
позицій теми дослідження. Тобто, якщо тема роботи «Інфляція, її причини, 
види і наслідки», то обов’язково необхідно дослідити особливості інфляційних 
процесів в Україні, і навести необхідну статистику та її аналіз. В основній 
частині повинні бути представлені графіки, таблиці із сучасним статистичним 
матеріалом,  аналіз таблиць та графіків, власні висновки студента по 
досліджуваній проблемі.  

У висновках (Додаток 4) стисло підсумовують результати дослідження. 
Тут містяться висновки і пропозиції, що показують, якою мірою досягнуто мету 
дослідження і вирішено завдання, поставлені у вступі. 
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ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Відповідно до змісту модуля „Економічна теорія”, який складається з 
модуля 1.1. «Теоретична частина» та модуля 1.2. «Курсова робота», на курсову 
роботу припадає 36 годин самостійної роботи.  
 

Таблиця 1 – Розподіл часу самостійної роботи студентів при виконанні  
модулю 1.2 «Курсова робота»  

Форми самостійної роботи (за змістовими 
модулями – ЗМ ) 

Години Форма звіту 

1 2 3 
ЗМ 1.1. Вивчення літератури, складання 
плану. 6 

Індивідуальна 
співбесіда 
(1 процентовка) 

ЗМ 1.2.Обговорення та написання 
теоретичної частини курсової роботи 12 

Індивідуальна 
співбесіда 
(2 процентовка) 

ЗМ 1.3. Узгодження  та аналіз 
статистичного матеріалу щодо 
характеристики економіки України 

12 
Індивідуальна 
співбесіда 
(3процентовка) 

ЗМ 1.4.Подання курсової роботи на 
рецензування. Захист курсової роботи 
після виправлення зауважень 

6 
Відповідно терміну 

 36  
 

 
Засоби контролю та структура залікового кредиту щодо виконання 

курсової роботи подано у таблиці 2. 
 
Таблиця 2 – Засоби контролю та структура залікового кредиту  

Модуль 1.2. Курсова робота  

ЗМ 1.2.1. Вивчення літератури, складання плану. 10 % 
ЗМ 1.2.2. Обговорення та написання теоретичної частини 
курсової роботи 
 

20 % 

ЗМ 1.2.3. Узгодження  та аналіз статистичного матеріалу щодо 
характеристики економіки України  
 

 
20 % 

 
ЗМ 1.2.4. Подання курсової роботи на рецензування.  10 % 

Підсумковий контроль (захист курсової роботи).  
40 % 

Усього  100 % 
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ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
Курсова робота має бути написана й правильно оформлена. Текст роботи 

має розміщуватися з одного боку аркушу. Шрифт – Times New Roman. Розмір 
шрифту – 14, береги з усіх сторін – 2 см, міжрядковий інтервал – 1,5, 
вирівнювання по ширині. 

 Роботу комплектують у такій послідовності :  
- Титульний аркуш.  
- Зміст.  
- Вступ.  
- Основна частина.  
- Висновки.  
- Список використаних джерел. 
- Додатки (в разі потреби).  

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють 
арабськими цифрами у правому верхньому кутку, на титульному аркуші (перша 
сторінка роботи) номер сторінки не ставлять. 

В основній частині курсової роботи розгляд кожного окремого пункту 
плану треба починати з нової сторінки, де написати назву питання, яке буде 
досліджуватись.  

Формули слід нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер 
вказують у круглих дужках праворуч від формули. Він має склад складатися з 
номера розділу, через крапку, та порядкового номера формули в даному розділі. 
Наприклад, (3.1) означає: перша формула у третьому розділі. 

Розрахунки, які наводять в тексті, доцільно подавати у вигляді таблиці, 
дані якої мають бути обов’язково проаналізовані у роботі.  

Кожна таблиця мусить мати заголовок, який відображає її зміст. 
Нумерацію таблиць здійснюють таким чином: з правого боку пишуть слово 
„Таблиця” та її порядковий номер. Номер таблиці складається з номера розділу 
та, через крапку, порядкового номера таблиці в даному розділі. Наприклад: 
Таблиця 2.1. – перша таблиця другого розділу. Нижче пишуть назву таблиці, 
яку друкують над таблицею і розміщують симетрично до тексту. Усі стовпчики 
нумерують. Якщо таблиця має продовження на наступній сторінці, то пишуть: 
«Продовження табл. 2.1.», а перший її рядок відображає нумерацію стовпчиків 
(Додаток 5). У разі, коли показники, які містяться в таблиці, мають однакову 
одиницю виміру, то їх виносять у заголовок таблиці ( наприклад: Розподіл 
трудових ресурсів, тис. чол.); коли ж вони різні, їх розміщують у спеціальній 
графі та відповідних рядках таблиці. 

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо 
оформлюють таким чином: під ілюстрацією пишуть слово „Рис.” і 
проставляють номер, який складається з номера розділу і, через крапку, 
порядкового номера ілюстрації у даному розділі. Наприклад: Рис.2.1 – перший 
рисунок другого розділу (Додаток 6). 
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Матеріали таблиць, графіків тощо повинні обов’язково коментуватися. 
У тексті обов’язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких 

запозичені цифрова інформація, цитати, визначення, графіки, формули, 
наведені в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендують здійснювати у 
квадратних дужках із зазначенням сторінок. Наприклад: [4, с. 54], де – 4 – це 
номер певного джерела (монографії, підручника, наукової статті, статистичного 
збірника) в списку джерел.  

 
 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який 
містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 
висновків. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором 
або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи 
посилань у тексті, найбільш зручний для користування (Додаток 7) у 
алфавітному порядку прізвищ перших  авторів або заголовків (Додаток 8). 

У списку джерел слід вказати: 
 

- для підручників та монографій – прізвище (прізвища) та ініціали автора 
(авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання, кількість сторінок 
 Наприклад: Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. 
Макроекономіка: Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич,  
Л. О. Баластрик // К.: Знання, 2012. – 828 с. 
 
- для статей – прізвище (прізвища) та ініціали автора (авторів), назву статті, 
назву журналу, рік видання, його номер, номери сторінок, у межах яких 
надруковано статтю  
Наприклад: Геєць В.М. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, 
держави та економіки / В.М. Геєць // Економіка України. – 2012 .- №11. –   
С. 4 - 22. 
 
Приклад оформлення посилання на сайт мережі ІНТЕРНЕТ: 
http://www.ukrstat.gov.ua. 

 
Додатки до курсової роботи оформлюють таким чином: праворуч 

сторінки з великої літери пишуть слово „Додаток” і вказують його порядковий 
номер. Послідовність розміщення додатків визначається черговістю посилань 
на них у тексті роботи. Нумерують додатки арабськими цифрами наскрізь від 
першого до останнього. Усі додатки мусять мати заголовок. 

На останній сторінці курсової роботи студент повинен поставити свій 
підпис і дату подання роботи на кафедру. 
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ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру у визначений  

термін. Роботу попередньо розглядає викладач - керівник, який у рецензії 
приймає рішення щодо допущення її до захисту. Під час підготовки до захисту 
курсової роботи студентові необхідно ознайомитися з рецензією наукового 
керівника та відповідно відреагувати на зауваження та рекомендації. 

Захист і оцінка курсової роботи з економічної теорії – це певний підсумок 
самостійної роботи студента, свідчення його здатності до самоорганізації. За 
час виконання письмової роботи студент набуває навичок самостійного пошуку 
необхідного інформаційного матеріалу за визначеними літературними 
джерелами. Він має можливість оцінити свої наукові здібності, зробити 
висновки стосовно своїх теоретичних економічних переконань. 

Одночасно підготовка курсової роботи з економічної теорії – це набуття 
студентом необхідних орієнтирів щодо організації самостійної роботи у вищих 
навчальних закладах, а також виконання у подальшому дипломної роботи за 
обраною спеціальністю.  

Захист курсової роботи починається з доповіді студента про основні 
результати дослідження (7 – 10 хвилин). Студент повинен розкрити основний 
зміст роботи, обґрунтувати свої висновки і пропозиції. 

На наступному етапі студент повинен глибоко і змістовно відповісти на 
запитання викладача з теми курсової роботи і основних положень плану та 
висновків, а також продемонструвати вміння аналізувати наведені статистичні 
дані та міжнародні співставлення, графіки та формули. 

За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку. 
Оцінка курсової роботи враховує: 
- якість її підготовки: теоретичний рівень, ступінь самостійного 
висвітлення теми, оформлення виносок, посилань, списку використаної 
літератури. Не меншого значення для остаточної оцінки набувають мова і стиль 
написання курсової роботи; 
- виступ студента на захисті; 
- повноту і правильність відповідей на запитання при захисті курсової 
роботи.  

Не виключена можливість таких ситуацій, коли робота виконана й 
оформлена на досить високому рівні, але виступ студента під час захисту 
роботи має помилки, відповіді на запитання поверхневі, непродумані. 
Зрозуміло, що у таких випадках оцінка може бути значно знижена навіть за 
умов якісно виконаної курсової роботи.  

Поточне і підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до даних 
таблиці 2. 

„ Відмінно”  (А) виставляється за умов вмілої обробки багатьох 
теоретичних джерел, висловлювання власної позиції, залучення та аналізу 
конкретної статистичної інформації щодо економіки України, наявності у 
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роботі самостійних, добре аргументованих коментарів до таблиць, схем, 
діаграм і графіків. 

 
„ Добре”  (В, С) заслуговують роботи, у яких є перелік поглядів 

економістів різних наукових шкіл на сутність певних економічних явищ і 
процесів. При цьому студент намагався зробити їх систематизацію, але не зміг 
здійснити певні узагальнення, сформулювати власні оцінки щодо процесів, які 
аналізуються.  

 
„ Задовільно”  (D, E) отримують студенти, у роботах яких зміст теми 

розкрито у певній послідовності і виділено основні теоретичні положення за 
вивченими літературними джерелами. 

 
«Незадовільно» (FX * F**) – оцінюються курсові роботи, які за змістом і 

оформленням не відповідають вимогам, а студент не засвоїв їх основних 
положень та висновків. 

 
Шкала перерахування оцінок результатів навчання у різних системах 

оцінювання 
 

Система 
оцінювання 

Шкала оцінювання 
 

 
Національна  
4-х бальна і  
в 
системі 
ЕСТS 

 
 
5 

відмінно 
А 
 
 
 

 
4 

добре 
В, С 

 

 
3 

задовільно 
D, E 

 

2 
незадовільно 

FX * F** 

 
Внутрішній 
Вузівський 
рейтинг у 
системі 
ЕСТS, % 
 

 
 

100–90 
 
 

 
 

89-82 
 
 

 
 

81-74 
 
 

 
 

73-64 
 
 

 
 

63-60 
 
 

 
 

59-35 
 
 

 
 

34-1 
 
 

 
* З можливістю повторного складання 
 
** З обов’язковим повторним курсом 
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Додаток 1 

Зразок оформлення титульної сторінки 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА 

 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з економічної теорії 

на тему: «Економічне зростання, його типи та моделі» 

 

                                                                           Виконав(ла) студент (ка) 

                                                                           1 курсу ф – ту Менеджменту 

                                                                            групи _______________ 

                                                                           ____________________________ 

                                                                            ( Прізвище, ім’я, по батькові ) 

 

                                                                                                          Керівник 

                                                                         _____________________________ 

                                                                            ( Прізвище, ім’я, по батькові ) 

 

 

Курсова робота захищена „ ___ „ ___________________ 20 __ р. 

 

 

Харків 20__ /20__ навчальний рік 
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Додаток 2 

 
Зразок змісту курсової роботи 

 
 
 
 

ЗМІСТ 
Вступ........................................................................................................ 3 

1. . Сутність, фактори та джерела економічного зростання………....…. 5 

  

2.  Типи економічного зростання........................................................... 10 

3. Моделі економічного зростання......................................................... 18 

3.1.  Модель Є. Домара та Р. Харрода.............................................. 22 

3.2.  Неокласична модель Р. Солоу та «золоте правило» 
заощадження…………………………………………………….… 

 
24 

4. Політика стимулювання економічного зростання та особливості її 
проведення в Україні………………………………………………….….… 

 
27 

Висновки………………………..…………….….................................. 30 

Список використаних джерел...................................................................... 32 

Додатки…….…………………..…………………………………….… 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Додаток 3 
 

Структура ВСТУПУ до курсової роботи: 
 

ВСТУП 

Тема курсової роботи є досить актуальною в сучасних умовах, тому що… 

(обґрунтувати теоретичну і практичну актуальність теми). 

…………………………………………………………………………………………. 

З теми курсової роботи відомими є дослідження таких економістів, як.….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Не дослідженими залишаються такі проблеми, як………………………….. 

Курсова робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків і 

списку використаних джерел. 

У першому розділі характеризуються………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………..………… 

У другому розділі розглядаються……………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………..………… 

Третій розділ присвячений аналізу…………………………………………………. 

…………………………………………………………………..………………………… 

У четвертому розділі розглядаються………………..…………………………… 

 

При написанні курсової роботи використовувалися підручники…………, 

монографії………….., статистичні матеріали……………, статті та ін. 
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Додаток 4 

Структура ВИСНОВКІВ до курсової роботи: 

 

ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, в курсові роботі був проведений аналіз……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..………... 

Вивчивши теоретичні аспекти проблеми, зазначимо що…………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Слід звернути увагу на альтернативні погляди представників провідних 

економічних шкіл на…………………………………………………...……………..  

З точки зору представників кейнсіанської теорії……………………………. 

…………………………………………………………………………………...….... 

Концептуальні основи монетаризму зумовлюють наступні висновки: 

................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

Світовий досвід дозволяє зробити наступні висновки……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Проаналізувавши досвід інших країн, для України є доцільним……...…… 

………………………………………………………………………………………..... 

Важливими напрямами удосконалення системи в Україні є ………………. 

…………………………………………………………………………………...…….. 
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 Додаток 5 

 
Зразок оформлення таблиці 

 
Таблиця 2.5 – Інвестиції в Україні в основний капітал 

(у фактичних цінах, млн. грн.) [46] 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Усього 125254 188486 233081 151777 150667 209130 

у тому числі за рахунок       

коштів державного 
бюджету 

6846 10458 11576 6687 9479 15599 

коштів місцевих 
бюджетів 

5446 7324 9918 4161 4357 6111 

власних коштів 
підприємств  

 та організацій 
72337 106520 132138 96019 83997 112989 

кредитів банків та 
інших позик 

19406 31182 40451 21581 20611 37436 

коштів іноземних 
інвесторів 

4583 6660 7591 6859 3429 6544 

інших джерел 
фінансування 

16636 26342 31407 16470 28794 30451 

 

З таблиці 2.5. видно, що…………………………………………………..…… 

Як показує порівняльний аналіз, інвестиції в основний капітал за рахунок 

коштів державного бюджету зростали за період з 2006 по 2011 роки, а 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Питома вага держави в інвестиціях в основний капітал постійно 

знижується, оскільки …………………………..…………………………………….. 

 

Не значною є питома вага банківських кредитів, тому що.…………...……. 

…………………………………………………………………………………………. 
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Додаток 6 

 
 
 

Зразок оформлення графіків 
 

 

y
f (k) 

k

MPK 

 
Рис. 3.1 – Виробнича функція в моделі Солоу 

 

Виробнича функція на рис. 3.1. демонструє, як капіталоозброєність (k) 
впливає на продуктивність праці (y). Нахил кривої виробничої функції є 
граничним продуктом капіталу (МРК), який показує, як збільшується 
продуктивність праці (y) при зростанні капіталоозброєнності (k) на одиницю. Із 
збільшенням k крива виробничої функції стає більш пологою, що свідчить про 
зменшення швидкості зростання граничного продукту капіталу. Солоу 
припускає, що капіталоозброєність залежить від трьох факторів: 
нагромадження капіталу, приросту населення, технічного прогресу. 

За класичною традицією використовується теза про те, що інвестиції 
дорівнюють заощадженням. Тому i = s’ y, або i = s’ f (k). На підставі наведених 
передумов визначають вплив окремих факторів на капіталоозброєність і, як 
наслідок, на економічне зростання, тобто продуктивність праці. 

 
 

Додаток 7 
 

Зразок оформлення списку використаних джерел по мірі  послідовності 
посилань у тексті 
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Додаток 8 
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