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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Важливим етапом у процесі навчання є самостійне виконання студентами 

курсової роботи. Курсова робота є одним із видів наукової роботи, що має 

індивідуальний характер, дає можливість виявити ступінь та рівень наукової 

підготовки студента за означеним фахом.  

Курсова робота за фахом виконується з метою:  

– поглиблення, систематизації та закріплення теоретичних знань, 

набутих у процесі навчання; 

– набуття вміння щодо адаптації теоретичних положень, методичного 

інструментарію, викладеного в спеціальній літературі, передового досвіду 

науковців та практиків  відносно об’єкту дослідження; 

         – розвитку у студентів навичок самостійної науково-дослідної роботи й 

оволодіння методикою теоретичних, експериментальних та науково-

практичних досліджень стосовно теми курсової роботи; 

          – набуття досвіду з аналізу отриманих результатів досліджень, 

формулювання обґрунтованих висновків і положень, набуття досвіду з їх 

прилюдного захисту 

Курсова робота виконується відповідно до календарного графіку  

виконання робіт, що складається кафедрою, затверджується завідувачем 

кафедри та розміщується на інформаційних ресурсах кафедри.  

Науковим керівником курсової роботи призначається науково-

педагогічний працівник кафедри.  

До основних обов’язків наукового керівника курсової роботи відносяться: 

 – консультування студентів з питань вибору теми курсової роботи; 

 – допомога студенту в складанні плану курсової роботи; 

– надання консультацій щодо вивчення окремих літературних джерел; 

– консультування щодо відповідності зібраного матеріалу змісту та 

тематики  курсової роботи; 



– допомога у проведенні окремих розрахунків та застосування  основних 

методичних прийомів дослідження; 

– консультування студентів у питаннях надання обґрунтованих висновків 

за підсумками проведеної аналітичної роботи;  

– контроль за виконанням окремих етапів роботи;  

– консультування студента щодо оформлення курсової роботи; 

– допомога студенту в питаннях щодо захисту курсової роботи. 

При написанні курсової роботи студенти повинні керуватися 

Методичними рекомендаціями до написання курсових робіт за фахом, 

розробленими викладачами кафедри «Обліку і оподаткування». 

 

    2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Тематика курсових робіт формуються відповідно до напрямів науково-

дослідної тематики кафедри. Орієнтовна тематика курсових робіт 

розробляється кафедрою згідно з вимогами освітньої програми із зазначеної 

спеціалізації та відповідно до затверджених програм дисциплін, опанованих 

здобувачами освітнього ступеня бакалавр, і відображає актуальні проблеми.  

Тематика щорічно переглядається, затверджується на засіданні кафедри, 

розміщується на інформаційних ресурсах кафедри. 

Тему курсової роботи студент обирає самостійно з переліку 

запропонованих кафедрою, погоджує її з науковим керівником, після цього 

тема документально затверджується за студентом. Якщо студент не може 

самостійно визначитися з темою курсової роботи,  в цьому йому допомагає 

науковий керівник.  

Після вибору  теми курсовій роботи студент повинен опрацювати 

літературу за вибраною тематикою, скласти план курсової роботи та надати 

його науковому керівнику на узгодження. Тільки після остаточного узгодження 

плану роботи з науковим керівником студент може  приступити до виконання 



роботи. При виконанні курсової роботи студент повинен додержуватись вимог 

Методичних рекомендацій  до її. 

 

3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ ТА ОБСЯГУ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота має таку структуру:  

– Титульна сторінка. 

– Зміст (план роботи). 

– Вступ. 

– Основна частина. 

– Висновки та пропозиції. 

– Список використаних джерел. 

– Додатки. 

Титульний лист є першою сторінкою курсової роботи. На ньому 

вказують назву навчального закладу, назву кафедри, тему курсової роботи, дані 

про автора та його наукового керівника, рік написання роботи та ін. Зразок 

оформлення титульного листа наведено у додатку А. 

Зміст представляє собою покажчик основних складових частин роботи, 

тому в ньому перераховуються всі ці елементи зі вказівкою на номер сторінки, 

з якою починається кожна складова роботи. Зразок оформлення змісту наведено 

у додатку Б. 

У вступі курсової роботи необхідно розкрити актуальність теми; 

зазначити прізвища зарубіжних та вітчизняних вчених і практиків, які вивчали 

та працювали над даною темою; сформулювати мету, завдання, об’єкт і 

предмет дослідження. 

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів 

розв’язання проблеми, обґрунтовуючи значення роботи для розвитку певної 

галузі знань, діяльності. 



Мета курсової роботи – очікуваний результат вирішення визначеної 

проблеми із використанням теоретичних, методологічних положень та методів 

дослідження.  

Завдання роботи визначаються поставленою метою і являють собою 

конкретні послідовні шляхи вирішення проблеми. При формулюванні завдань 

рекомендується вживати такі терміни: «визначити», «розкрити», «розвинути», 

«узагальнити», «проаналізувати», «обґрунтувати». 

Об’єктом дослідження курсової роботи може бути процес або явище, що 

породжує певну проблему обрану для дослідження. 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет 

дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як 

загальне і часткове. Предметом дослідження можуть бути різні аспекти 

наукової проблеми. Загальний обсяг вступу: 2-3 сторінки. 

Основна частина курсової роботи складається з 2-3 розділів, кожній з 

яких поділяється на 2-3 підрозділу (питання). Кількість питань у роботі 

узгоджується з науковим керівником залежно від теми курсової роботи.  

У першому розділі (теоретико-методологічному) основної частини 

курсової роботи студентом аналізуються та обґрунтовуються сутність, 

значення, класифікаційні характеристики, історичні аспекти та сучасні 

тенденції об'єкта дослідження, методологічні підходи. Крім того, залежно від 

теми курсової роботи та об’єкта дослідження можуть бути наведені порівняльні 

оцінки різних методів дослідження, методи розрахунків певних показників. 

У другому розділі (дослідницькому, аналітичному) основної частини 

курсової роботи, залежно від теми, студент на основі цифрового матеріалу має 

продемонструвати навички проведення розрахунків та аналітичної роботи. 

Інформаційне забезпечення для виконання другого розділу студент може 

отримати під час проходження виробничої практики або джерелом може статі 

фінансова та статистична звітність, що знаходяться у вільному доступі на 

офіційний сайтах підприємств та організацій.  



Третій розділ (якщо він є) основної частини курсової роботи містить 

конкретні рекомендації та пропозиції  щодо підвищення фінансових 

результатів, оптимізації витрат, управління параметрами розвитку та діяльності 

підприємства (організації). Загальний обсяг основної частини курсової роботи 

20-25 сторінок.  

У висновках та пропозиціях рекомендується зазначити підсумки 

проведеного дослідження, викласти основні наукові та практичні результати, 

що одержано, рекомендації щодо їх науково-практичного використання. 

Сформульовані висновки повинні базуватися на матеріалах основної частини 

роботи і відповідати поставленим завданням. У цій частині роботи чітко і 

стисло наводяться пропозиції щодо розв’язання проблемних питань 

відповідного об’єкту дослідження. Загальний обсяг висновків та пропозицій  2- 

3 сторінки. 

Таким чином рекомендований обсяг курсової роботи повинен складати 

25-30 сторінок. До загального обсягу курсової роботи не включається список 

використаних джерел та додатки. 

 До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті 

є посилання. Список складається із законодавчих актів, нормативних 

матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної 

літератури, фахових видань, ресурсів Internet.  

Основні вимоги до оформлення списку використаних дивись далі у 

пункті 3. Основні вимоги до змісту, структури та обсягу курсової роботи.  

У додатках наводяться допоміжні матеріали, необхідні для повноти 

сприймання курсової роботи у вигляді: нормативно-правових документів, 

звітів, математичних доведень, формул, розрахунків, таблиць, допоміжних 

цифрових даних, рисунків тощо. Більш детальний порядок оформлення 

додатків наведено у пункті 4 «Основні вимоги до оформлення курсової 

роботи». 

 

 



4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

4.1 Основні вимоги до оформлення основного тексту роботи  

Оформлення курсової роботи здійснюється відповідно до загальних вимог, 

що висуваються до наукових робіт, згідно з ДСТУ 3008:2015 «Інформація та 

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання». 

Набір тексту курсової роботи здійснюється на комп’ютері через 1,5 

міжрядкових інтервали (29–30 рядків на сторінці), друк – на принтері з одного 

боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм); шрифт текстового 

редактора – Word Tіmes New Roman чорного кольору. Висота шрифту – 14 

пунктів. Поля: зліва –25 мм, справа –10 мм, зверху і знизу –20 мм. Абзацний 

відступ повинен дорівнювати 1,25 см. Вирівнювання тексту по ширині. 

Перенесення слів не допускається. Шрифт друку повинен бути чітким, 

щільність тексту – однаковою. 

Заголовки структурних частин роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ» друкують великими жирними літерами симетрично до тексту по 

центру сторінки (без крапки). Відстань між назвою структурної частини 

курсової роботи: ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ»,  «ВИСНОВКИ ТА 

ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ й текстом повинна 

дорівнювати 1 інтервал. 

Розділи нумерують арабськими цифрами послідовно суцільною 

нумерацією в межах основної частини курсової роботи (без крапки). Після 

номеру розділу вказують заголовок (назву) розділу. Крапку в кінці заголовка не 

ставлять. 

Через інтервал вказують номер та назву підрозділу (питання). Підрозділи 

нумерують арабськими цифрами послідовно суцільною нумерацією в межах 

Заголовки підрозділів друкують маленькими жирними літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з двох і більше 



речень, їх розділяють крапкою. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Між 

заголовком (назвою) підрозділу та текстом інтервал не робиться.  

Зразок:  

РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1 Поняття основних засобів, їх класифікація за різними ознаками 

 Текст … 

Кожну структурну частину курсової роботи починають з нової сторінки 

(крім підрозділів, які є складовою розділу). Слід звернути увагу на те, що 

остання сторінка кожної структурної частини роботи повинна бути заповнена 

текстом не менш ніж на ¾ обсягу сторінки.  

Усі сторінки роботи нумерують суцільною нумерацією арабськими 

цифрами в правому верхньому куті листа без крапки. Титульний аркуш роботи 

входить до суцільної нумерації сторінок, але на титульному аркуші та змісті 

номер сторінки не проставляється. Отже, першою сторінкою, де стоятиме 

цифра, буде "ВСТУП". Сторінки додатків не нумерують.  

Стиль «жирний» у тексті застосовується лише при оформленні назв 

структурних частин роботи, підрозділів. . Стиль «підкреслений» та позначення 

«►», «٠» у тексті  не використовуються.  

 

4.2  Основні вимоги до оформлення посилань на джерела 

Під час роботи з різними джерелами студент використовує законодавчо-

нормативні документи, навчальну  літературу, наукові статті та ін.), на які 

обов’язково повинно бути посилання. Науковий етикет вимагає точно 

відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення може спотворити 

зміст, викладений автором.  

Загальні вимоги до цитування такі: 

– текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в 

граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей 



авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовується вираз «так званий»; 

 – цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при 

цитуванні авторського тексту позначається трьома крапками, які можуть 

ставитися на початку, всередині та в кінці цитати; 

– цитування повинно бути оптимальним, враховуючи, що надмірне 

цитування створює враження компілятивності, а недостатнє – знижує наукову 

цінність викладеного матеріалу. 

Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. 

Посилання в тексті на джерела необхідно зазначати в квадратних дужках 

[номер джерела, стор.], наприклад: [1, с. 13]. 

 

4.3  Основні вимоги до оформлення допоміжних матеріалів 

До допоміжних  матеріалів  відносять:  таблиці, ілюстрації  (схеми,  

діаграми, графіки, креслення тощо), формули, додатки.  

Таблиці  

Цифровий матеріал у курсової роботі необхідно подавати у вигляді 

таблиці. Таблиця має мати назву та номер. Нумерують таблиці послідовно 

суцільною нумерацією в межах розділу арабськими цифрами (за винятком 

таблиць, що наводяться у додатках). Номер таблиці складається з номера 

розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених між собою крапкою. У 

правому верхньому куті над заголовком таблиці вказують «Таблиця» та її 

номер. У наступному рядку, по центру, вказують назву таблиці (жирним 

шрифтом малими літерами (крім першої великої)). Назва має бути стислою і 

відбивати зміст таблиці. 

Таблицю бажано розміщувати на одній сторінці. При перенесенні частини 

таблиці на іншу сторінку у верхньому правому куті вказується «Продовження 

табл. х.х». У даному випадку графи (стовпці) таблиці краще пронумерувати, та 



при продовженні таблиці верхній її рядок  на другої сторінки також має містити 

номера стовпців. 

Потрібно уникати повторів тематичного заголовка у назві граф та рядків. 

Слова, що повторюються, слід виносити до узагальнюючих заголовків, 

об’єднувальних рубрик. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а 

підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. 

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці 

заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. 

В таблиці слід обов’язково зазначати одиниці виміру показників. Якщо 

всі показники, що містяться у таблиці,  мають одну одиницю вимірювання, то 

вона, як правило, показується через кому після назви таблиці. Якщо одиниці 

вимірювання різноманітні, то їх вказують в заголовках граф або рядків.  

Показники в межах одної графи або строки показуються з однаковим 

ступенем точності. 

Відсутність даних у таблиці позначається відповідно причин: 

           – коли про явище немає даних (відомості відсутні), ставляться три 

крапки; 

           –  відсутність самого явища (явища не було) позначається тире; 

           –  якщо заповнення окремої підсумкової клітинки за характером 

побудови таблиці не має сенсу, то ставиться значок  «х»; 

    –  нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що 

можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами. 

При виконанні курсової або іншої наукової роботи слід пам’ятати, що 

шрифт даних, які містяться в таблиці, повинен визначатися за формулою n-2, 

відстань між рядками - 1 комп'ютерний інтервал. Тобто при виконанні курсової 

використовується 14 шрифт, тоді показники у таблиці показуються 12 

шрифтом. 

Посилання на таблиці вказують скорочено, наприклад, «… подано в 

табл.1.2» (друга таблиця першого розділу. Зразок подання таблиці 

 



Таблиця 2.1 

Горизонтальний та вертикальний аналіз активів підприємства 
Види активів Розмір активів, тис. грн. Питома вага окремих 

видів активів,% 

Зміна активів 

на початок 

звітного 

року  

на кінець 

звітного 

року 

на початок 

звітного 

року  

на кінець 

звітного 

року 

абсолютна, 

тис. грн. 

відносна, 

%  

 

       

       

Всього        

Джерело: Розроблено автором на основі [ ] 

 

Ілюстрації 

Ілюстрацій позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації 

складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку.  

Номер, назва ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно 

під ілюстрацією по центру. Наприклад, другий рисунок першого розділу: 

 

Рис. 1.2 Динаміка індексів номінальної та реальної заробітної  

плати в Україні за 2015-2018 роки, %  

 

Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках 

роботи,  включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої 

більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках. За потреби, 

ілюстрації   доповнюють або поясненнями, або коментарем.  
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Формули 

Формули та рівняння виконуються у формульному редакторі Microsoft 

Equation 3.0 або MathType 4.0 Equation, розташовуються безпосередньо після 

тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. 

Формули нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер 

формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в 

розділі, відокремлених крапкою. Номери формул пишуть біля правого поля 

сторінки на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (2.1) 

(перша формула другого розділу). Посилання на формули зазначають 

порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)». 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули наводять під нею 

в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і 

числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення 

починають зі слова «де» без двокрапки. 

Зразок посилання на формули: Порядок розрахунку коефіцієнту 

оборотності оборотних активів (коштів) надано у формулі 2.1:  

 

                                        
З

ЧД
КО  ,                                                 (2.1) 

  де КО  – коефіцієнт оборотності; 

       ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів. робіт. послуг); 

        З  - середня за період величина оборотних активів. 

 

4.4  Основні вимоги до оформлення списку використаних джерел  

В Україні зараз діють два затверджені Національні стандарти, що 

відповідають за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі: 

1) ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис , бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання»  

2) ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура та правила оформлювання». 



 Ми пропануємо при виконанні курсової роботи використовувати ДСТУ 

ГОСТ 7.1: 2006. До списку використаних джерел слід включати джерела, на які 

у тексті є посилання. Список складається із законодавчих актів, нормативних 

матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та 

спеціальної літератури, фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету. 

Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані. Список 

використаних джерел формується за алфавітом у такому порядку: спочатку 

літературні джерела українською мовою, а потім мовою країн ЄС. 

Список використаних джерел повинен складати 15-20 джерел. Зразок 

оформлення списку використаних джерел наведено у додатку В. 

 

4.5  Основні вимоги до оформлення додатків  

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи, 

Додатки розміщують у порядку появи на них посилань у тексті роботи. До 

додатків рекомендується включати матеріал, який має додаткове значення, але 

необхідний для повного висвітлення теми курсової роботи. До додатків 

відносяться: фінансова та статистична звітність за декілька років, оригінали 

фотографій, формули та розрахунки, опис комп’ютерних програм, розроблених 

у процесі виконання роботи та ін.). 

 Кожний додаток друкується з нової сторінки. З правого боку рядка 

малими літерами (з першої великої) друкується слово «Додаток» (без знака №) і 

велика літера, що позначає додаток. Наприклад: «Додаток А». Додаток повинен 

мати заголовок, надрукований угорі малими літерами (з першої великої) 

симетрично відносно тексту сторінки 

Додатки позначаються великими літерами української абетки, за 

винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А, Додаток Б. 

Текст кожного додатка, може бути поділений на розділи й підрозділи, які 

нумерують у межах кожного додатка. У цьому випадку перед кожним номером 

ставлять позначення додатка (літеру) і крапку. Наприклад: А.2 – другий розділ 

дод. А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу дод. В. 



Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка. Наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого 

розділу дод. Д; формула (А.1) – перша формула дод. А. 

У разі якщо зміст додатка не вміщується на одну сторінку, то на 

наступній сторінці у верхньому правому кутку зазначається «Продовження 

додатку…». 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

 

Завершальним етапом виконання курсової роботи є її захист. Виконана 

курсова робота у встановлений термін здається студентом на кафедру й після її 

реєстрації передається науковому керівнику для перевірки та рецензування. 

 Науковий керівник протягом 5 днів повинен надати рецензію на курсову 

роботу. У рецензії науковий керівник має зазначити позитивні моменти 

курсової роботи, оцінити ступінь самостійності формування основних 

положень, проведених розрахунків та зроблених висновків, повноти розкриття 

теми, а також встановити недоліки та зробити висновки щодо допуску роботи 

до захисту. 

Якщо науковим керівником курсова робота оцінена незадовільно, вона 

повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен виправити вказані 

недоліки і подати роботу на перевірку вдруге (повторне зареєструвати). За 

результатами повторної перевірки науковий керівник пише рецензію та робить 

висновок щодо допуску роботи до захисту.  

Публічний захист курсової роботи здійснюється за встановленим 

графіком перед комісією, яка затверджується розпорядженням кафедри. 

Студент отримує на кафедрі свою курсову роботу, знайомиться з 

рецензією та готує виступ-презентацію результатів до 5 хвилин, необхідний 

роздатковий матеріал – наочну ілюстрацію відповідних положень під час 

доповіді. Студент після виступу повинен дати відповіді на питання членів 

комісії. 



6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

При оцінюванні курсової роботи враховуються наступні моменти: 

повнота розкриття теми роботи, виступ-презентація студента, чіткість та 

повнота відповідей на запитання членів комісії, оформлення курсової роботи.   

Результати захисту випускних кваліфікаційних робіт оцінюються за 100-

баловою шкалою ОТЕІ КНТЕУ, яка відповідно переводиться в шкалу ЄКТС.4 

Шкала оцінювання Шкала ECTS 

90 – 100 А 

82-89 В 

75-81 С 

69-74 D 

60-68 Е  

35-59 FX 

1-34 F 

 

Оцінка за курсову роботу вноситься до Рецензії на курсову роботу,   у 

Відомість на захист курсових робіт та залікову книжку студента. 

Після захисту курсові роботи повинні бути здані до архіву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А 

ОДЕСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Кафедра обліку і оподаткування 

  Дата реєстрації   __________ 

 

КУРСОВА РОБОТА 
З _________________ 

назва дисципліни 

на тему 

_________________________НАЗВА_______________________ 

 

   

Студента ____ курсу, групи _______ 

освітнього ступеня «Бакалавр»  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

                                 спеціалізації «Облік  і оподаткування» 

       _________________________________ 
              ПІБ 

 

                                Науковий керівник: 

__________________________________ 
 науковий ступінь, вчене звання ПІБ 

                       Члени комісії : 

__________________________________ 
науковий ступінь, вчене звання ПІБ 

________________________________________ 

науковий ступінь, вчене звання ПІБ 

 

 

Кількість балів ____Оцінка ECTS ____ 

 

 

Одеса  – 20ХХ 



Додаток  Б  

ЗМІСТ 

 

ВСТУП ………………………………………………………………………………3 

РОЗДІЛ 1 НАЗВА…………………………………………………………………? 

1.1 Назва……………………………………………………………………..? 

1.2 Назва……………………………………………………………………..? 

1.3 Назва………………………………………………………………………? 

РОЗДІЛ 2 НАЗВА………………………………………………………………….? 

2.1 Назва …………………………………………………………………….? 

2.2 Назва……………………………………………………………………..? 

2.3 Назва ……………………………………………………………………..? 

РОЗДІЛ 3 НАЗВА……………………………………………………………,,,,,,,,? 

3.1 Назва ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? 

3.2 Назва………………………………………………………………………? 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………….?  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………..? 

ДОДАТКИ …………………………………………………………………………..? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток В 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Варічева Р.В. Методичні підходи до оцінки якості економічної безпеки 
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