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Вступ 

 

Розвиток економіки на сучасному етапі тісно пов’язаний із 

зміцненням і розширенням ринкових принципів господарювання. За 

умов загострення конкурентної боротьби керівники підприємств 

активно впроваджують нові інформаційні технології та широко 

використовують кількісні методи для оцінювання, аналізу та 

прогнозування економічної діяльності.  

Зрозуміло, що прийняття раціональних рішень потребує 

відповідної теоретичної бази та практичних навиків, адже 

дослідження швидко змінюваних економіко-виробничих систем, які 

функціонують у нестабільних зовнішніх умовах, часто неможливі у 

середовищі їх існування. З огляду на це застосування методів 

економіко-математичного моделювання залишається єдиним та 

ефективним методом дослідження.  

Основна мета курсової роботи зі спеціалізації спеціальності 

051 “Економіка” освітньої програми “Економічна кібернетика” – 

поглиблене вивчення та аналіз економіко-математичних методів з 

подальшим застосуванням в управлінні економічними системами. 

Курсова робота – це індивідуальне завдання, яке виконують з 

метою поглиблення та узагальнення знань для вирішення 

конкретного фахового завдання науково-дослідницького характеру. 

Курсову роботу студент розробляє самостійно під керівництвом 

викладача на основі набутих з дисциплін спеціалізації навичок та 

умінь.  

Курсова робота є одним із видів індивідуальної роботи 

студентів. Виконання курсової роботи передбачає формулювання 

теми роботи, визначення об'єкта та предмета дослідження, 

опрацювання літератури, організацію та проведення дослідження, 

аналіз отриманих результатів, самостійне формулювання висновків, 

оформлення результатів згідно з існуючими критеріями та вимогами, 

набуття навичок техніки й етики наукової роботи. 

Курсова робота повинна відображати здатність студента 

працювати з науковою літературою, поєднувати теоретичні знання з 

практичною діяльністю, розробляти і формулювати обґрунтовані 
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пропозиції щодо удосконалення методів, які були проаналізовані в 

роботі, та їх застосування у практичній діяльності. 

Запропоновані методичні вказівки до виконання курсової роботи 

спрямовані дати відповіді на запитання, які найчастіше виникають у 

студентів у процесі написання курсової роботи, допомогти їм 

ефективніше організувати власне дослідження, сприяти розвитку 

творчих ідей та наукових пошуків, отримати задоволення від 

захоплюючого процесу наукового дослідження, відкрити двері в 

науковий світ. 
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1. Мета курсової роботи 

Курсова робота є однією із форм підготовки бакалаврів з галузі 

знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 

051 “Економіка”. Написання та захист курсових робіт з дисциплін 

спеціалізації передбачено планами навчальної програми для 

студентів освітньої програми “Економічна кібернетика” спеціальності 

051 “Економіка”. 

Курсова робота виконується студентами в шостому семестрі 

відповідно до навчального плану освітньої програми “Економічна 

кібернетика” спеціальності 051 “Економіка” на основі знань і 

практичних навичок, отриманих ними при вивченні фахових 

дисциплін.  

Курсова робота покликана спрямовувати студентів на 

дослідження та розв’язання актуальних проблем шляхом 

використання методів математичного моделювання в економічних 

дослідженнях, активізувати навчальний процес, навчати студентів 

формулювати цілі дослідження, шукати можливі шляхи їх виконання, 

формувати комплексне бачення проблеми.  

Написання курсової роботи передбачає виконання наступних 

завдань: 

1. Опрацювання наукової та методичної літератури, нормативних 

та інструктивних матеріалів. 

2. Застосування сучасних методик з використанням 

математичних методів і прогресивних комп’ютерних 

технологій. 

3. Аналіз та узагальнення інформації, що описує реальний 

економічний процес чи ситуацію. 

4. Здійснення формальної постановки проблеми, складання 

економіко-математичних моделей економічних ситуацій. 

5. Вибір алгоритму пошуку рішень. 

6. Одержання оптимальних рішень в конкретних економічних 

ситуаціях із застосуванням сучасних інформаційних та 

комп’ютерних технологій. 

7. Аналіз отриманих результатів і на їх основі підведення 

висновків теоретичного та прикладного характеру. 

Метою курсової роботи є поглиблення та закріплення 

теоретичних знань про математичні методи, які можна застосувати 

для вирішення практичних економічних проблем, розв’язування  
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задач та аналізу ситуацій, що виникають в процесі функціонування 

економіко-виробничих систем. 

Підготовка курсових робіт сприяє формуванню професійних 

навичок студентів щодо вирішення економічних проблем та 

прийняття рішень при розв’язанні задач на практиці, виявленню їхніх 

здібностей до самостійного оволодіння темою. 

Виконання курсової роботи дає можливість студентам: 

− одержати досвід роботи із спеціальною літературою;  

− навчитися використовувати методи математичного 

моделювання в дослідженні конкретних економічних явищ та 

процесів;  

− робити узагальнення та давати конкретні пропозиції за 

результатами досліджень;  

− зорієнтуватися на впровадження теоретичних і практичних 

знань та вмінь в обраній галузі діяльності; 

− самореалізації, сприяє розвитку творчих здібностей і 

самостійного мислення студентів; 

− набути навичок складання й оформлення звітної документації. 

Тематику, основні положення роботи, оформлення курсової 

роботи студенти погоджують із керівником роботи по мірі готовності 

відповідного матеріалу під час консультацій. 
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2. Зміст курсової роботи 

 

2.1. Тематика курсових робіт 

Обрання теми роботи є першим і надзвичайно важливим 

кроком, оскільки на тривалий час (як мінімум на час виконання 

курсової роботи) визначає спрямованість думок та наукових інтересів 

кожного студента. Окрім того, під час обрання теми часто 

розглядається можливість продовження досліджень у подальших 

курсових чи магістерській (кваліфікаційній) роботі. 

Керівники курсових робіт щороку формулюють орієнтовну 

тематику курсових робіт. Теми курсових робіт обираються студентом 

самостійно, або визначаються викладачем відповідно до поданого 

переліку з врахуванням актуальності, наукових зацікавлень студентів, 

наукових робіт кафедри кібернетики та затверджуються на засіданні 

кафедри. Студент має право запропонувати і власну тематику, 

обґрунтувавши її доцільність та актуальність. Науковий керівник 

призначається за рішенням кафедри.  

Обираючи тему, слід враховувати її актуальність та новизну, 

можливість проведення запланованих досліджень у конкретних 

реальних умовах за час, відведений на виконання роботи. Обрання 

теми визначається насамперед тим, чи може студент організувати 

дослідження: проаналізувати літературу з обраної проблеми, 

підібрати методики, вивчити методи, побудувати задачу та дати 

рекомендації щодо впровадження їх в практичну діяльність. 

Необхідно ретельно проаналізувати, що потрібно для дослідження за 

обраною темою, та чи реально виконати роботу в запланований 

термін. Непродуманість часових можливостей та можливостей 

пошуку досліджуваних проблем часто є перешкодою для своєчасного 

виконання курсової роботи.  

Формулювання теми відображає предмет роботи і відіграє 

важливу роль під час вибору теорії та методу дослідження. Назва має 

бути конкретною, інформативною, лаконічною, відображати суть 

досліджуваної проблеми, містити об'єкт і предмет дослідження, 

вказувати на мету та завершеність досліджень. Не бажано 

формулювати назву “Деякі питання…”, “Дослідження деяких 

аспектів….”, “До питання….”: надмір узагальнені формулювання не 

відображають суті проблеми. 
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2.2. Структура курсової роботи 

Курсова робота повинна містити наступні розділи: 

1) Титульний аркуш 

2) Завдання на курсову роботу  

3) Реферат 

4) Зміст 

5) Вступ 

6) Основна частина 

− Теоретична частина 

− Практична частина (складовою цієї частини є також 

розробка програмного забезпечення для обраного у 

роботі методу дослідження чи використання існуючого 

програмного забезпечення для реалізації моделі, що 

розглядається у курсовій роботі)   

7) Висновки 

8) Список використаних джерел 

9) Додатки 

2.3. Зміст розділів курсової роботи 

На титульному аркуші необхідно вказати назву міністерства, 

якому підпорядковується вищий навчальний заклад, назву вищого 

навчального закладу, де виконана робота, та його структурних 

підрозділів (факультет, кафедра), тему курсової роботи, прізвище, 

ім’я, по батькові автора, посаду, науковий ступінь, вчене звання, 

прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, місто та рік. Зразок 

оформлення титульного аркуша курсової роботи наведено у 

додатку А. Титульна сторінка має бути підписана керівником та 

студентом у відповідних графах. 

Завдання на курсову роботу оформлюється на бланках 

установленої форми (див. додаток Б). Видача завдання здійснюється 

науковим керівником в 1-ий тиждень семестру, в якому виконується 

курсова робота згідно навчального плану. 

Реферат – це короткий виклад змісту курсової роботи.  

Реферат оформляється на окремому аркуші та виконується в 

такій послідовності: 

− Прописними буквами пишеться слово “Реферат”. 
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− Відомості про обсяг та структуру роботи. Вказується обсяг 

роботи (в сторінках), кількість рисунків, таблиць, джерел літератури 

згідно з переліком посилань, додатків.  

− Текст реферату. З нової стрічки пишеться текст реферату (0,3-

0,5 стор.). Реферат повинен бути лаконічним, мати конкретну форму, 

але при цьому давати змістовну характеристику курсової роботи без 

побічної інформації. Основне його призначення – охарактеризувати 

зміст роботи, основні напрямки дослідження. В рефераті необхідно в 

узагальненій формі подати головний результат курсової роботи та її 

особливості у практичному застосуванні. Реферат пишеться від 

третьої особи в безособовій формі. Текст повинен бути максимально 

об’єктивним, змістовним і описувати тільки факти. Текст реферату 

повинен відображати подану у роботі інформацію у такій    

послідовності: об'єкт дослідження; предмет дослідження; мета 

роботи; методи дослідження; результати та їх новизна; рекомендації 

щодо використання результатів роботи; економічна чи соціально-

економічна ефективність роботи; значимість роботи; висновки, 

пропозиції щодо розвитку об'єкта дослідження та доцільності 

продовження досліджень.  

− Перелік ключових слів. Після тесту реферату пишуться 

ключові слова (в називному відмінку однини, розташованих за 

українською абеткою та розділених комами), які характеризують 

головний зміст роботи. Перелік ключових слів має містити від 5 до 15 

слів (словосполук).  

Реферат рекомендовано виконувати на одній сторінці формату 

А4 і обсягом не більше 500 слів. 

Зразок оформлення реферату наведено в додатку В.   

Зміст включає номери й найменування всіх розділів, параграфів, 

пунктів курсової роботи, а також вступу, висновків, списку 

використаної літератури і додатків із вказівкою номерів сторінок, на 

яких розміщається початок матеріалу. У випадку комп'ютерного 

набору тексту зміст зручно оформляти у вигляді таблиці з двох 

стовпчиків, один із яких містить назви розділів, підрозділів, а інший – 

нумерацію сторінок; зовнішні межі (рамки) таблиці не відображають. 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми, 

сформулювати мету та завдання роботи, предмет та об’єкт 

дослідження, дати коротку характеристику проблеми, котру 

досліджують, описати структуру роботи, вказати методи та методики 

дослідження, визначити практичну спрямованість роботи.  
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Актуальність (лат. асtиalіs – дієвість) теми – це важливість, 

суттєве значення, відповідність теми дослідження сучасним потребам 

певної галузі науки та перспективам її розвитку, практичним 

завданням відповідної сфери діяльності. Вона характеризує 

співвідношення між тим, що з даної проблеми вже відомо і що 

досліджується студентом уперше, і свідчить про те, для якої галузі 

науки чи виробництва мають цінність наукові результати роботи. 

Шляхом критичного аналізу студент повинен обґрунтувати 

актуальність вибраної теми. Висвітлення актуальності не повинно 

бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – 

сутність проблеми та необхідність її дослідження. 

Мета курсової роботи як запланований результат повинна 

відображати спрямованість досліджень і за змістом відповідати темі 

роботи. 

Для формулювання мети доцільно використовувати мовну 

конструкцію з інфінітивом (розкрити, встановити, виявити, 

розробити, проаналізувати, обґрунтувати, узагальнити, 

систематизувати), іменником у знахідному відмінку, що називає 

об'єкт дії (проблему, явище, функції, метод, модель, факти, елементи, 

сутність, систему тощо), та іменником (-ами) у родовому відмінку, 

що конкретизує об'єкт (розвитку, стратегії, управління, виробництва і 

т. ін.), наприклад: Мета роботи – розробити моделі оцінки 

конкурентоспроможності тощо. Не слід формулювати мету як 

“Дослідження...”, “Вивчення...”, оскільки ці слова вказують на засіб 

досягнення мети, а не на саму мету. 

Мета роботи конкретизується у завданнях (як правило, 4-5 

пунктів), які слід вирішити для досягнення цієї мети. Завдання не 

повинні бути глобальними, такими, що претендують стати темами 

окремих дипломних (магістерських) робіт чи дисертацій. Вони 

можуть включати такі складові:  

− вирішення певних теоретичних питань, які входять до 

загальної проблеми дослідження (наприклад, виявлення сутності 

понять, явищ, процесів, вивчення окремих методів та подальше їх 

вдосконалення, побудова моделей та розробка програмного 

забезпечення тощо);  

− дослідження практики вирішення даної проблеми, її типового 

стану, недоліків і труднощів, їх причин, особливостей, передового 

досвіду;  
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− обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення 

даної проблеми;  

− розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо 

використання результатів дослідження у практичній діяльності.  

 Формулювати завдання слід якомога точніше, конкретніше, 

оскільки інформація про їх вирішення складатиме зміст розділів 

курсової роботи.  

Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як 

загальне і часткове.  

Об’єкт – це процес або явище щодо проблемної ситуації, 

вибраної для вивчення. Об'єктом дослідження в курсовій роботі може 

бути система, явище чи процес  або окремі структурні одиниці будь-

якої системи чи процесу, наприклад, процеси змін у суспільстві, 

діяльність окремих суб’єктів, стани і властивості систем, взаємодії і 

взаємозв'язки, залежності, функції, причини, механізми змін у 

процесі розвитку. 

Предмет – це  теоретичне відтворення дійсності, тих суттєвих 

зв'язків та відношень, які підлягають безпосередньому вивченню в 

даній роботі. Предмет вказує, який саме аспект об'єкта розглядається, 

які нові його властивості, відношення, функції. Предметом 

дослідження може бути одна з функцій, властивостей, характеристик 

об'єкту дослідження, його якості, галузь використання тощо. 

 Перелік методів дослідження, використаних для розв’язання 

поставлених в роботі завдань, необхідно подавати коротко та 

конкретно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим 

методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності 

вибору саме цих методів.  

У курсовій роботі можуть використовуватися наступні методи 

дослідження: 

− методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, 

вимірювання, експеримент; 

− методи теоретичного дослідження: аналогія, екстраполяція, 

ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, гіпотеза та 

припущення, історичний метод, системний підхід, систематизація, 

класифікація тощо. 

− методи, що застосовують на емпіричному й теоретичному 

рівнях досліджень: абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

моделювання та ін. 

Розмір вступу не повинен перевищувати двох сторінок. 
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Основна частина курсової роботи поділяється на розділи. 

У теоретичній частині курсової роботи здійснюється опис 

методів економіко-математичного моделювання (ідея методу, 

алгоритм методу) згідно теми курсової роботи з наведенням класу 

задач, до розв’язування яких дані методи можна застосувати, 

проводиться порівняльний аналіз із іншими теоретичними підходами. 

Теоретична частина може містити кілька підпунктів, якщо це 

доцільно в структурі роботи. Структурування роботи на підрозділи, 

пункти, параграфи сприяє послідовності викладу інформації. 

Дотримуючись принципів послідовного та цілісного викладу 

наукових матеріалів, слід стисло й лаконічно висвітлити ступінь 

дослідження проблеми в сучасній вітчизняній та зарубіжній 

літературі, зазначивши ті питання чи аспекти проблеми, які необхідно 

вивчити. 

У практичній частині курсової роботи студент здійснює 

економічну постановку задачі, яку буде розв’язувати досліджуваними 

у курсовій роботі методами, будує економіко-математичну модель 

наведеної задачі, наводить практичну реалізацію даної задачі на 

конкретних числових даних та проводить аналіз отриманих 

результатів. 

При проведенні програмної реалізації методу студент будує 

алгоритм, блок-схему алгоритму, створює комп’ютерну програму 

реалізації досліджуваного методу (текст програми слід подати у 

додатках) та наводить інструкцію щодо її використання. Доцільно 

відобразити вікна програми, показати приклад розрахунку за 

допомогою програми.   

Зауважимо, що програмна реалізація окремих методів може бути 

доволі складною з точки зору технології програмування, або ж 

недоцільною, наприклад, у випадку існування на ринку відомих 

програмних пакетів. У такому випадку студент за умови погодження 

з науковим керівником може скористатися існуючим програмним 

рішенням або ж створити власний програмний продукт.  

У висновках курсової роботи коротко формулюють результати, 

отримані у процесі роботи, викладають головні наукові та практичні 

результати досліджень, аргументуючи кількісними та якісними 

показниками. Висновки повинні інформувати про досягнення мети 

дослідження і виконання конкретних поставлених завдань. Необхідно 

відзначити можливість практичного застосування даної роботи, 

описати наявні недоліки й шляхи їхнього усунення. 
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Список використаних джерел повинен містити перелік джерел 

(Законів України, інструкцій, нормативних актів, книг, статей, 

методичних вказівок, посилань на ресурси глобальної мережі й т.п.), 

використаних при виконанні роботи. При написанні курсової роботи 

студент повинен використати не менше 15 джерел.  

Пошук літератури за темою є досить трудомістким процесом, 

оскільки визначає ступінь інформованості в досліджуваній галузі. 

Зазвичай, обрання теми дослідження відбувається тоді, коли студент 

уже має певні знання у певній галузі дослідження. Пошук повинен 

охоплювати як літературу попередніх років, так і публікації 

періодичних видань останніх років. Пошук у мережі Інтернет дає 

змогу отримати найновішу інформацію про стан вивченості проблеми 

та про головні останні напрямки сучасних досліджень. Під час 

пошуку й аналізу літературних джерел слід заздалегідь 

потурбуватися про підготовку бібліографії та про коректність 

посилань у процесі написання роботи. Тому, роблячи виписки, слід 

зазначати дані про літературні джерела. Доцільно із самого початку 

готувати список використаних джерел згідно з вимогами до його 

оформлення на окремих аркушах паперу, записуючи прізвище автора, 

назву книги, рік видання та сторінку: це полегшує процес написання 

й оформлення роботи і гарантує коректність посилань. 

У додатках подають матеріал, який є необхідним для повноти 

курсової роботи, але включення його до основної частини наукової 

роботи може змінити впорядковане і логічне уявлення про 

дослідження; або ж матеріал, який не може бути розміщений в 

основній частині курсової роботи через великий обсяг, способи його 

відтворення або форму подання (схеми, таблиці, формули, 

розрахунки, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі 

виконання роботи та ін.). 
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3. Оформлення курсової роботи 

 

3.1 Загальні положення 

Курсова робота оформляється відповідно до вимог ДСТУ 3008-

95. “Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення”. 

Текст курсової роботи повинен бути від третьої особи. Не 

допускається використання виражень типу “я вирішив”, “мною 

написана”, “розглянемо”. При написанні курсової роботи необхідно 

дотримуватись наукового стилю викладення матеріалу. 

Текст друкується на білому папері формату А4 з використанням 

шрифту Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 з 

1,5 міжрядковим інтервалом, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 

не менше 30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, 

нижнє – не менше 20 мм. 

Обсяг основної текстової частини разом із ілюстративним 

матеріалом повинен складати 30-40 сторінок формату А4. 

Текст курсової роботи ділять на розділи й нумерують. Заголовки 

розділів починаються з нової сторінки й друкують посередині тексту 

великими літерами.  

Аналогічно друкуються заголовки структурних частин курсової 

роботи: Реферат, Зміст, Вступ, Висновки, Список використаних 

джерел, Додатки, але вони не нумеруються. Тобто не можна 

друкувати: “1. РЕФЕРАТ”, “2. ЗМІСТ” або “Розділ 7. СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”. Номер розділу ставлять після слова 

“РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка 

друкують заголовок розділу. 

Заголовки параграфів та пунктів пишуть із абзацу, відступаючи 

ліворуч 1,25 см. У заголовку не допускаються переноси слів. Крапку 

наприкінці заголовку не ставлять.  

Нумерація сторінок курсової роботи – наскрізна, включаючи 

додатки.  

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами 

без знака №. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають 

до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер 
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сторінки не ставлять. Завдання до курсової роботи не входить до 

загальної кількості сторінок та не нумерується. 

Такі структурні частини, як реферат, зміст, вступ, висновки, 

список використаної літератури, додатки нумерують звичайним 

чином, але порядковий номер на них не ставлять. На всіх інших 

сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без 

крапки в кінці. 

Скріплюють курсову роботу за допомогою папки із 

скорозшивачем. 

 

3.2 Розділи, параграфи, пункти, підпункти 

Розділи, параграфи, пункти, підпункти курсової роботи варто 

нумерувати арабськими цифрами. Розділи курсової роботи повинні 

мати порядкову нумерацію в межах викладання суті курсової роботи і 

позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, Розділ 1, 

Розділ 2, Розділ 3 і т.д.   

Параграфи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного 

розділу. Номер параграфу складається з номера розділу і порядкового 

номера параграфу, розділених крапкою. Після номера параграфу 

крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.  

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного 

розділу або параграфу.  

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового 

номера пункту, розділених крапкою. Після номера пункту крапку не 

ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 і т.д.  

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового 

номера параграфу, порядкового номера пункту, порядкового номера 

підпункту, розділених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і 

т.д.  

Після номера підпункту крапку не ставлять.  

Якщо розділ або параграф складається з одного пункту, або 

пункт складається з одного підпункту, його нумерують.  

 

3.3 Ілюстрації 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) варто 

розташовувати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.  На всі ілюстрації 

повинні бути дані посилання в курсовій роботі.   
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Ілюстрації можуть мати назву, що поміщають під ілюстрацією.  

Ілюстрація позначається словом “Рис.”, що разом із назвою 

ілюстрації поміщають після рисунка, наприклад,   

 

 
Рис. 2.1. Схема зміни поточного запасу 

 

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, які наводяться 

у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад, 

рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.  

 

3.4 Таблиці 

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць 

відповідно до рисунку  

Таблиця (номер)  

Назва таблиці 
Заголовок Заголовок графи  

  Підзаголовок   
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Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у 

якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі 

таблиці повинні бути посилання в тексті курсової роботи.  

Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, які наводяться у 

додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового 

номера таблиці, розділених крапкою, тобто, таблиця 2.3 – третя 

таблиця другого розділу, наприклад,  

 

Таблиця 2.3 

Експертна оцінка інвестиційних проектів 

 
Проект ”Альфа” Проект ”Бета” 

Дохід, грн Імовірність Дохід, грн  Імовірність 

Оцінка 1 1000 0,25 750 0,23 

Оцінка 2 500 0,15 1000 0,14 

Оцінка 3 550 0,31 650 0,26 

Оцінка 4 400 0,29 410 0,37 

 

Таблиця може мати назву, що друкують малими літерами (крім 

першої великої) і поміщають над таблицею. Назва повинна бути 

стислою і відображати зміст таблиці.    

Якщо рядки і графи таблиці виходять за формат сторінки, 

таблицю поділяють на частини, поміщаючи одну частину під іншою, 

або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При 

цьому в кожній частині таблиці повторюють назву.   

Слово “Таблиця” вказують один раз справа над першою 

частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть: 

“Продовження таблиці” із указівкою номера таблиці.  

Заголовки графи таблиці друкують із великих букв, а 

підзаголовки – із маленьких, якщо вони складають одне речення з 

заголовком.  

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть із великої 

букви.  Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не 

ставлять.  

 

 

 

 

 



 

19 
 

3.5 Переліки 

Переліки, при необхідності, можуть бути наведені усередині 

пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед 

кожною позицією переліку варто ставити малу літеру української 

абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень 

деталізації).  

 Для подальшої деталізації перерахування варто 

використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень 

деталізації).  

Приклад: 

а) методи лінійного програмування; 

б) методи нелінійного програмування: 

1) методи штрафних функцій;  

2) метод множників Лагранжа; 

в) метод динамічного програмування.  

Перерахування першого рівня деталізації друкують малими 

літерами з абзацного відступу, другого рівня – із відступом відносно 

місця розташування перерахувань першого рівня.  

 

3.6 Формули 

Математичні формули необхідно набирати у редакторі формул 

MS Equation. 

Скановані формули, рисунки чи таблиці використовувати 

заборонено. 

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у 

якому вони згадуються, посередині сторінки.  

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути 

залишено не менше одного вільного рядка.  

Формули і рівняння в курсовій роботі (за винятком формул і 

рівнянь, наведених у додатку) варто нумерувати порядковою 

нумерацією в межах розділу.  

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і 

порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою, 

наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.  

Номер формули або рівняння вказується на рівні формули або 

рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку .  

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що 

входять у формулу або рівняння, варто наводити безпосередньо під 
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формулою в тій послідовності, у якій вони дані у формулі або 

рівнянні.  

Пояснення значень кожного символу і числового коефіцієнта 

варто давати з нового рядка.  Перший рядок пояснення починають з 

абзаца словом “де” без двокрапки.  

Приклад.  

Ранній термін настання події j обчислюють за формулою  

}{max )(

),(

)(

ij

P

i
Eji

P

j tTT
j

+=
+

,       (2.4) 

де 
)(P

jT  – ранній термін настання події j; 

)(P

iT  – ранній термін настання події і; 

ijt  – тривалість роботи між подіями і та j; 

+

j
E  – множина всіх робіт, які завершуються в події j. 

 

3.7 Посилання в тексті 

Посилання на джерела в тексті курсової роботи  варто вказувати 

у квадратних дужках відповідно до номера джерела у списку 

використаних джерел, наприклад [5] або [35; 123] або, наприклад, 

“. . . у роботах [1-7] . . .”. Якщо в тексті вжито цитату, необхідно, 

окрім посилання на літературне джерело, зазначити сторінку, 

наприклад [123, c. 24]. 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба 

вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл.1.3”. 

 

3.8 Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного 

апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і 

розміщується після висновків. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку 

появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і 

рекомендований при написанні курсової роботи), в алфавітному 

порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному 

порядку. 

Опис навчальної, довідкової, методичної й іншої літератури 

обов’язково повинний містити: прізвища авторів, назва книги (її 
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заголовок), відомості про повторність видання, місце видання, 

видання і рік видання, кількість сторінок. 

Місто (місце) видання необхідно наводити цілком у називному 

відмінку. Рік видання треба писати цифрами без слова “рік”. 

Кількість сторінок записують із указівкою слова "сторінка" у 

скороченому виді (с.). 

Список літератури може бути оформлений відповідно до 

Національного стандарту  України ДСТУ 8302:2015  (режим доступу: 

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) або одного із 

міжнародних стилів цитування (наприклад, MLA style, APA-1,2). 

Зразок оформлення “Списку використаних джерел” наведено у 

додатку Д. 

 

3.9 Додатки 

Додатки варто оформляти як продовження курсової роботи на її 

наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи 

посилань на них у тексті курсової роботи. Кожний такий додаток 

повинний починатися з нової сторінки. Додаток повинний мати 

заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої 

симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої літери повинне бути 

надруковане слово “Додаток” і велика буква, що позначає додаток. 

Додатки позначають послідовно великими буквами українського 

алфавіту, крім Г, Ґ, Є, З, І, Ї, И, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, 

Додаток Б, і т.д. 

Додатки повинні мати спільну з рештою курсової роботи 

наскрізну нумерацію сторінок.  

При необхідності текст додатку може бути розділений на 

розділи, підрозділи, пункти і підпункти, що варто нумерувати в 

межах кожного додатку. При цьому перед кожним номером 

проставляють позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – 

другий розділ додатку А; Б.3.1. – підрозділ 3.1 додатку Б;  Д.4.1.2.  – 

пункт 4.1.2.  додатку Д; Ж.1.3.3.4. – підпункт 1.3.3.4. додатку Ж.  

Наявні в тексті додатку ілюстрації, таблиці, формули і рівняння 

варто нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок В.3 

– третій рисунок додатку В; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; 

формула (А.1) – перша формула додатку А.  

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
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Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, 

одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, 

формула (В.1).  

При посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, 

формули, рівняння рекомендується писати: “… на рисунку 

А.2…”;“… на рисунку А.1…” – якщо рисунок - єдиний у додатку А; 

“ …  у таблиці Б.3…”, або”… у табл. Б.3…”, “… по формулі (В.1)…”, 

“… у рівнянні (Д.2)…”...  

Кількість додатків не регламентується – вона повинна 

відповідати змісту роботи та сприяти всебічному розкриттю обраної 

теми. 

Останнім у скорозшивач підшивають прозорий файл, у який 

необхідно вкласти носій із електронним варіантом курсової роботи, 

повністю ідентичним надрукованому та файл із розв’язаним за 

допомогою програмного продукту прикладом. 
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4. Організація виконання й порядок захисту курсової роботи 

 

Завдання на курсову роботу студенти одержують у викладача. 

Студент разом з керівником заповнює бланк завдання на курсову 

роботу. 

Керівник роз'яснює вимоги й дає загальні рекомендації з 

виконання курсової роботи, рекомендує загальну й спеціальну 

літературу.  

За якість виконання роботи й правильність ухвалених рішень, а 

також за своєчасне завершення роботи відповідає студент. При 

виборі тих або інших рішень ініціатива надається студентові. Крім 

технічного керівництва, основним завданням керівника є 

прищеплювання студентові навичок творчої й систематичної 

самостійної роботи.  

Протягом семестру студент відвідує консультації по виконанні 

курсової роботи й пред'являє керівникові на перевірку матеріали 

відповідно до графіку виконання курсової роботи. 

 

Графік виконання курсової роботи 

Кафедрою розроблено графік виконання курсової роботи, 

дотримуватись якого рекомендується студентам. Графік наведено у 

таблиці 1: 

Таблиця 1 

Графік виконання курсової роботи 

№ Етапи та зміст роботи Тиждень семестру 

1 Вибір та затвердження теми курсової роботи 1-2 

2 Ознайомлення з літературою обраної теми 1-2 

3 Складання загального плану курсової роботи 2 

4 Вивчення літератури 3-5 

5 Складання деталізованого плану 5 

6 Робота над текстом  6-10 

7 Розробка висновків та пропозицій, їх 

обґрунтування 
11-12 

8 Оформлення курсової роботи 13 

9 Здача роботи на кафедру 14 

10 Доопрацювання згідно із зауваженнями 

наукового керівника 
15 

11 Захист курсової роботи 16 
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Основні вимоги до курсової роботи 

До курсової роботи висуваються такі вимоги: 

− повнота і глибина висвітлення обраної теми; 

− наявність у роботі висновків та рекомендацій щодо обраної 

теми; 

− правильність оформлення та своєчасність здачі її на кафедру. 

Виконану та належним чином оформлену курсову роботу 

студент здає на кафедру у встановлений термін для рецензування та 

визначення попередньої оцінки керівником. Рівень підготовки 

курсової роботи свідчить про ступінь засвоєння студентами здобутих 

знань. 

Після ознайомлення керівника із роботою, визначення 

попередньої оцінки та формування зауважень до роботи, робота 

повертається студентові. Студент повинен доопрацювати роботу 

відповідно до зауважень керівника.  

Після доопрацювань студент подає остаточний варіант курсової 

роботи на кафедру для її реєстрації у відповідному журналі. 

Захист курсових робіт відбувається відповідно до графіку, 

складеного на кафедрі відповідно до навчальних планів університету. 

Для прийому курсових робіт створюється комісія в складі керівника 

роботи та 1-2 викладачів кафедри. Курсову роботу студент захищає 

публічно. Студент готує коротку доповідь (на 5-10 хв.), яка повинна 

відображати основні положення курсової роботи. Особливу увагу 

слід приділити висвітленню власного внеску в розробку проблеми. 

Після доповіді студент відповідає на запитання комісії. Для відповіді 

на запитання комісії можна користуватись роботою, тезами доповіді 

та ілюстративними матеріалами (матеріалами презентації). 

Рішення про оцінку приймається на закритому засідання комісії, 

що відбувається відразу після захисту робіт.  
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Критерії оцінювання курсової роботи 

Курсова робота оцінюється за наступними критеріями: 

- повнота розкриття теми курсової роботи (обґрунтування 

актуальності теми, формулювання мети та завдань дослідження); 

- використання та аналіз літературних джерел, існуючих 

підходів до вирішення проблеми; 

- вибір та використання адекватних методів дослідження 

проблеми; 

- представлення практичних результатів та якість їхньої 

інтерпретації; 

- логічність викладу матеріалів дослідження; 

- логічність та обґрунтованість висновків і пропозицій; 

- ступінь самостійності та творчості у розкритті теми 

дослідження; 

- рівень висвітлення в доповіді суті роботи та рівень володіння 

матеріалом, викладеним у роботі; 

- правильність та повнота відповідей на поставлені комісією 

питання; 

- відповідність оформлення роботи встановленим нормам і 

вимогам. 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною 

шкалою: 

− максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів 

та якості виконання і захисту курсової роботи становить за виконання 

роботи 50 балів (виставляє науковий керівник, розподіл балів за 

виконання завдань курсової роботи відображено у таблиці 2), за 

захист курсової роботи – 50 балів (виставляє комісія під час захисту 

роботи, див. таблицю 3); 

− при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів 

за різними системами, яка наведена у таблиці 4.  

 

Стобальна система переводиться в чотирибальну систему 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» згідно 

встановленої шкали (таблиця 5). Усі дані щодо підсумкової оцінки за 

курсову роботу відображаються в екзаменаційній відомості; оцінка за 

чотирибальною шкалою заноситься до індивідуального навчального 
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плану студента. У випадку отримання студентом при захисті курсової  

роботи оцінки «незадовільно» рішенням кафедри йому пропонується 

нова тема і новий термін виконання курсової роботи.  

 

Таблиця 2 

Оцінювання рівня виконання завдань курсової роботи  

науковим керівником 

№ Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість 

балів 

Оцінка 

наукового 

керівника 

1. Якість виконання теоретичної частини 

курсової роботи: повнота літературного 

огляду, наявність авторського аналізу 

літературних джерел, грамотність 

цитування  

15 балів 

 

2. Правильність представлення практичних 

результатів та якість їхньої інтерпретації 
15 балів 

 

3. Відповідність змісту роботи темі роботи, 

адекватність обраних для дослідження 

методів  

5 балів 

 

4. Чіткість, логічність та обґрунтованість 

викладу, правильність та наукова 

обґрунтованість висновків, наукова 

новизна та повнота дослідження 

5 балів 

 

5. Ступінь самостійності та наявність 

творчого підходу  
5 балів 

 

6. Якість оформлення роботи, дотримання 

вимог методики щодо написання курсових 

робіт 

5 балів 

 

 З а г а л о м 50 балів  

 



 

27 
 

 

 

Таблиця 3 

Оцінювання захисту курсової роботи комісією 

№ Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість 

балів 

Оцінка 

захисту і 

курсової 

роботи 

комісією 

1. Виступ студента на публічному захисті 

курсової роботи, чіткість, лаконічність, 

логічність викладення матеріалу 

20 балів 

 

2. Правильність відповідей на поставлені 

запитання  
25 балів 

 

3. Якість унаочнення виступу 5 балів  

 З а г а л о м 50 балів  

 

 

Таблиця 4  
Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за бальною шкалою 
Оцінка за національною 

шкалою 

A 90-100 5 (відмінно) 

B 81-89 
4 (добре) 

C 71-80 

D 61-70 
3 (задовільно) 

E 51-60 

FX 0-50 2 (незадовільно)  
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Таблиця 5 

Шкала оцінювання курсових робіт 

Оцінка 

в балах 

Оцін-

ка 

ЕСТS 

Визначення 
За національ-

ною шкалою 

1 2 3 4 

90-100 А 

У роботі: сформульовано об’єкт і предмет 

дослідження; обґрунтовано актуальність теми,  

структурні розділи і параграфи відповідають 

визначеній тематиці та вимогам до даного типу 

робіт; матеріал оформлено відповідно до 

встановлених вимог; наявні посилання; дотримано 

граматичних і стилістичних правил. 

Виявлено високий теоретичний рівень роботи 

(розкрито сутність та глибину змісту, теоретично 

обґрунтовано тему). Студент правильно вибрав та 

використав адекватні методи дослідження 

проблеми. Отримано практичні результати та 

наведена якісна їх інтерпретація.  

Студент набув навичок щодо розробки й 

вирішення наукової проблеми (вміє самостійно 

працювати з літературними джерелами, виділяти й 

аналізувати провідні концепції, виконувати 

розрахунки тощо, грамотно оформляти 

бібліографію). Використано самостійний і творчий 

підхід до аналізу явищ і процесів; виявлено 

планомірний і систематичний характер роботи 

студента над темою; якісно і правильно 

оформлено роботу, своєчасно подано курсову 

роботу керівникові. 

Студент правильно подав результати свого 

дослідження, логічно структурував доповідь. 

Результати дослідження унаочнено на якісному 

рівні. Під час захисту проявлено високий рівень 

володіння матеріалом, викладеного у роботі. 

Студент правильно відповів на усі питання, 

поставлені комісією. 

Відмінно 
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81-89 В 

У роботі: сформульовано об’єкт і предмет 

дослідження; обґрунтовано актуальність теми,  

структурні розділи і параграфи відповідають 

визначеній тематиці та вимогам до даного типу 

робіт; матеріал оформлено відповідно до 

встановлених вимог; наявні посилання. 

Виявлено достатньо високий теоретичний рівень 

роботи (розкрито сутність та глибину змісту, 

теоретично обґрунтовано тему). Студент вибрав та 

використав адекватні методи дослідження 

проблеми. Отримано практичні результати та 

наведена їх інтерпретація.  

Студент загалом набув навичок щодо розробки й 

вирішення наукової проблеми (вміє самостійно 

працювати з літературними джерелами, виділяти й 

аналізувати провідні концепції, виконувати 

розрахунки тощо, грамотно оформляти 

бібліографію). Використано самостійний і творчий 

підхід до аналізу явищ і процесів; виявлено 

планомірний і систематичний характер роботи 

студента над темою; правильно оформлено роботу, 

своєчасно подано курсову роботу керівникові. 

Студент правильно подав результати свого 

дослідження, логічно структурував доповідь. 

Результати дослідження добре унаочнено.  Під час 

захисту проявлено достатній рівень володіння 

матеріалом, викладеного у роботі. Але мають 

місце деякі непринципові помилки несуттєвого 

характеру у викладі відповідей на запитання 

членів комісії. 

Добре 
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71-80 С 

У роботі: сформульовано об’єкт і предмет 

дослідження; обґрунтовано актуальність теми,  

структурні розділи і параграфи відповідають 

визначеній тематиці та вимогам до даного типу 

робіт; матеріал оформлено відповідно до 

встановлених вимог; наявні посилання. 

Виявлено достатньо високий теоретичний рівень 

роботи (розкрито сутність та глибину змісту, 

теоретично обґрунтовано тему). Студент 

використав адекватні методи дослідження 

проблеми. Отримано практичні результати та 

наведена їх інтерпретація.  

Студент загалом набув навичок щодо розробки й 

вирішення наукової проблеми (вміє самостійно 

працювати з літературними джерелами, виділяти й 

аналізувати провідні концепції, виконувати 

розрахунки тощо, грамотно оформляти 

бібліографію). Використано самостійний підхід до 

аналізу явищ і процесів; виявлено планомірний і 

систематичний характер роботи студента над 

темою; правильно оформлено роботу, своєчасно 

подано курсову роботу керівникові. 

Студент загалом правильно подав результати 

свого дослідження, логічно структурував доповідь. 

Результати дослідження добре унаочнено.  Під час 

захисту проявлено достатній рівень володіння 

матеріалом, викладеного у роботі. Але мають 

місце деякі непринципові помилки у викладі 

відповідей на запитання членів комісії. 

Добре 
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61-70 D 

У роботі: сформульовано об’єкт і предмет 

дослідження; обґрунтовано актуальність теми,  

структурні розділи і параграфи загалом 

відповідають визначеній тематиці та вимогам до 

даного типу робіт; матеріал загалом оформлено 

відповідно до встановлених вимог; наявні 

посилання. 

Виявлено достатній теоретичний рівень роботи 

(в загальному розкрито сутність та глибину змісту, 

теоретично обґрунтовано тему). Студент 

використав адекватні методи дослідження 

проблеми. Отримано практичні результати, які 

можуть містити помилки. 

Студент загалом набув навичок щодо розробки й 

вирішення наукової проблеми (вміє самостійно 

працювати з літературними джерелами, виділяти й 

аналізувати провідні концепції, виконувати 

розрахунки тощо). Проведений аналіз явищ і 

процесів може містити неточності; виявлено 

планомірний і систематичний характер роботи 

студента над темою; правильно оформлено роботу, 

своєчасно подано курсову роботу керівникові. 

Студент загалом правильно подав результати 

свого дослідження, логічно структурував доповідь, 

унаочнив результати дослідження. Під час захисту 

проявлено достатній рівень володіння матеріалом, 

викладеного у роботі. Але мають місце деякі 

помилки у викладі відповідей на запитання членів 

комісії. 

Задовільно 
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51-60 Е 

У роботі: сформульовано об’єкт і предмет 

дослідження; структурні розділи і параграфи 

загалом відповідають визначеній тематиці та 

вимогам до даного типу робіт; матеріал загалом 

оформлено відповідно до встановлених вимог, але 

зі значною кількістю неточностей. 

Виявлено достатній теоретичний рівень роботи 

(в загальному розкрито сутність та глибину змісту, 

теоретично обґрунтовано тему).  Отримано 

практичні результати, але обчислення виконані з 

грубими помилками. 

Студент загалом набув мінімальних навичок 

щодо розробки й вирішення наукової проблеми 

(вміє працювати з літературними джерелами, 

аналізувати провідні концепції, виконувати 

розрахунки тощо). Проведено аналіз явищ і 

процесів зі значними помилками; виявлено 

планомірний і систематичний характер роботи 

студента над темою; правильно оформлено роботу, 

своєчасно подано курсову роботу керівникові. 

Студент загалом правильно подав результати 

свого дослідження, логічно структурував доповідь. 

Під час захисту проявлено володіння матеріалом, 

викладеного у роботі. Але мають місце принципові 

помилки у викладі відповідей на запитання членів 

комісії. 
 

Задовільно 
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Менше 

51 
FX 

Курсова робота виконана не в повному обсязі та 

з відхиленнями від завдання; мають місце суттєві 

помилки, наслідком яких є повторне виконання 

курсової роботи. 

У роботі: сформульовано об’єкт і предмет 

дослідження; структурні розділи і параграфи 

загалом відповідають визначеній тематиці та 

вимогам до даного типу робіт; матеріал не 

оформлено відповідно до встановлених вимог, 

зустрічається значна кількість неточностей; не 

дотримано, граматичних і стилістичних правил. 

Студент використав неадекватні методи 

дослідження проблеми. Отримані неправильні 

практичні результати. 

Студент неправильно подав результати свого 

дослідження у доповіді, наявні принципові 

помилки у викладі відповідей на запитання членів 

комісії. Відсутність знань з більшої частини 

матеріалу, погане засвоєння принципових 

положень виконаної роботи.  
 

 

 

 

 

Незадовільно 
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5.  Перелік тем курсових робіт 

1. Аналіз проектів методами сіткового моделювання.  

2. Багатоканальні системи масового обслуговування. 

3. Багатокритеріальні задачі дослідження операцій. 

4. Багатопродуктові статичні моделі управління запасами. 

5. Багатофакторні моделі прогнозування. 

6. Блокове програмування. Метод декомпозиції Данціга-

Вульфа. 

7. Використання генетичних алгоритмів в економічних 

дослідженнях. 

8. Використання нейронних мереж в економічних 

дослідженнях. 

9. Використання пакетів прикладних програм у імітаційному 

моделюванні. 

10. Використання пакетів прикладних програм у задачах 

дослідження операцій. 

11. Використання підходів теорії фракталів для моделювання 

економічних процесів. 

12. Двоетапні задачі стохастичного програмування. 

13. Двоїстість в оптимізаційних задачах. 

14. Детерміновані моделі динамічного програмування. 

15. Динамічні оптимізаційні моделі управління запасами. 

16. Економетричне моделювання криптовалютного курсу. 

17. Економетричні моделі прогнозування прямих іноземних 

інвестицій в Україну. 

18. Задача пошуку найкоротшого шляху в мережі. 

19. Задача про призначення. Угорський метод. Метод Мака. 

20. Задачі булевого програмування.  

21. Задачі цілочислового програмування. Комбінаторні методи 

розв’язання задач цілочислового програмування. 

22. Задачі цілочислового програмування. Методи відтинання 

розв’язання задач цілочислового програмування. 

23. Застосування параметричного програмування до 

розв'язування задач лінійного програмування спеціальної 

структури. Транспортна задача з однією додатковою умовою 

загального вигляду. 
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24. Ігри з ненульовою сумою. Кооперативні та некооперативні 

ігри. 

25. Ігрове моделювання в умовах невизначеності (ігри з 

природою). 

26. Ігрове моделювання у розрізі сучасного кінематографу. 

27. Ігрове моделювання. Багатокрокові ігри. 

28. Ігрове моделювання. Біматричні ігри. 

29. Ігрове моделювання. Гібридні ігри. 

30. Ігрове моделювання. Дилема в’язня для n-ув’язнених. 

31. Ігрове моделювання. Ділові ігри 

32. Ігрове моделювання. Ділові ігри. 

33. Ігрове моделювання. Нескінченні ігри. 

34. Ігрове моделювання. Ситуації, оптимальні за Паретто. 

35. Ігрові моделі в умовах ризику. 

36. Імітаційне моделювання. Модель Солоу-Свана. 

37. Ймовірнісне динамічне програмування. 

38. Макроекономічні моделі бюджетного прогнозування. 

39. Метод Дальтона-Ллевіна для розв’язання задач 

цілочислового програмування. 

40. Метод Ленд-Дойг для розв’язання задач цілочислового 

програмування. 

41. Метод Франка-Вульфа розв’язування задачі квадратичного 

програмування. 

42. Моделі еколого-енергетичного розвитку регіону. 

43. Моделі оптимізації структури капіталу підприємства. 

44. Моделі прогнозування сезонних процесів. 

45. Моделі управління запасами із врахуванням дефіциту та із 

змінними цінами. 

46. Моделі управління запасами із врахуванням затрат на 

організацію замовлення. 

47. Моделі управління запасами із дискретним попитом. 

48. Моделі управління запасами із перенесенням та без 

перенесення дефіциту. 

49. Моделі управління запасами із різними видами попиту. 

50. Модель оцінювання інвестиційної привабливості регіону. 

51. Модель формування інвестиційної стратегії підприємства. 

52. Моделювання біржової діяльності. 
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53. Моделювання вибору інвестиційних альтернатив за 

допомогою методу аналізу ієрархій. 

54. Моделювання економічних процесів з використанням 

методів нечіткої кластеризації. 

55. Моделювання економічних процесів з використанням 

панельних даних. 

56. Моделювання кредитоспроможності клієнта. 

57. Моделювання курсів основних валютних пар. 

58. Моделювання міграційних процесів в Україні. 

59. Моделювання розвитку туристичної галузі у Львівській 

області. 

60. Моделювання структури поштового перевізника. 

61. Моделювання трудових ресурсів на регіональному рівні. 

62. Модифікований симплекс-метод розв’язування задачі 

лінійного програмування. 

63. Модифіковані транспортні задачі. 

64. Наближені методи дискретного програмування. 

65. Одноетапні задачі стохастичного програмування. 

66. Одноканальні системи масового обслуговування. 

67. Оптимізація енергоефективності підприємства. 

68. Оптимізація сіткових моделей. 

69. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства. 

70. Оцінювання ефективності інвестицій за допомогою моделей 

нечіткої логіки. 

71. Прогнозування валютного курсу в Україні. 

72. Прогнозування динаміки цін на акції методами технічного 

аналізу. 

73. Прогнозування методом експоненційного згладжування. 

74. Розв’язування економічних задач методами динамічного 

програмування. 

75. Розв’язування задачі комівояжера методами сіткового 

моделювання. 

76. Розв’язування транспортної задачі методами сіткового 

моделювання. 

77. Системи масового обслуговування. Процес загибелі та 

розмноження. 

78. Сіткове моделювання. Алгоритм Дейкстри. 
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79. Сіткове моделювання. Аналіз сіткових моделей. 

80. Сіткове моделювання. Задача про максимальний потік. 

81. Сіткове планування в умовах невизначеності. 

82. Сіткове планування кіновиробництва. 

83. Сіткові моделі як задачі лінійного програмування та 

алгоритми їх розв’язування. 

84. Стохастичні моделі динамічного програмування. 

85. Стохастичні моделі управління запасами. 

86. Формування оптимального інвестиційного портфеля з 

мінімальним ризиком. 

87. Функціонування систем масового обслуговування як 

марківський випадковий процес. 

88. Цілочислове програмування. Задача комівояжера. 
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Додаток В 

 

РЕФЕРАТ 

 

Курсова робота: загальний обсяг роботи – 32 сторінки, 

11 рисунків, 10 таблиць, 5 додатків на 8 сторінках, 25 джерел 

літератури. 

Об'єктом дослідження даної роботи є процеси управління 

вантажними перевезеннями в транспортній системі. 

Предметом дослідження є моделі і методи оптимізації 

управління перевезеннями вантажів будь-якої структури і 

розмірності, які враховують обмеження на пропускні здатності її 

транспортних вузлів і комунікацій, на незбалансованість обсягів 

перевезень, на взаємодію різних видів транспорту при здійсненні 

комплексних перевезень вантажу. 

Метою даної роботи є аналіз методів і моделей оптимального 

управління вантажними перевезеннями та побудова моделі 

оптимізації транспортних витрат, пов’язаних з перевезенням вантажів 

в обох напрямках. 

У роботі використано наступні методи дослідження: методи 

економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, 

системного аналізу, математичної статистики, графічний метод, 

метод порівняння. 

Значимість даної роботи полягає в дослідженні основних 

напрямків удосконалення та оптимізації управління вантажними 

перевезеннями. 

Для забезпечення оптимізації управління вантажними 

перевезеннями проведено аналіз основних методів та моделей 

оптимізації управління вантажними перевезеннями, побудовано та 

практично реалізовано модель оптимізації транспортних витрат, 

пов’язаних з перевезенням вантажів в обох напрямках. 

 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ, 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, 

ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА. 
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Додаток Д 

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ 

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ НАУКОВИХ РОБІТ 
(згідно з ДСТУ 8302:2015“БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. 

Загальні положення та правила складання”) 

 

Тип джерела Приклад оформлення 

Повні видання 

Один автор 1. Вовк В. М. Математичні методи дослідження 

операцій в економіко-виробничих системах : 

монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2007. 584 с. 

2. Еш С. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. 2-ге вид. 

К. : Центр учбової літератури, 2011. 528 с. 

3. Максишко Н. К. Моделювання економіки методами 

дискретної нелінійної динаміки. Запоріжжя : 

Поліграф, 2009. 416 с. 

Два автори 1. Вовк В. М., Дрогомирецька З. Б. Основи системного 

аналізу : навч. посібник. Львів : Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 248 с. 

2. Лук’яненко І. Г., Жук В. М. Аналіз часових рядів. 

Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з 

використанням пакета E.Views 6.0. К, 2013. 188 с. 

3. Негрей М. В., Артим-Дрогомирецька З. Б. 

Дослідження операцій. Частина І : навч.-метод. 

посібник. Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2014. 312 с. 

Три автори 1. Вовк В. М., Камінська Н. І., Прийма С. С. 

Моделювання економічних процесів підприємства : 

монографія. Львів, 2011. 448 с. 

2. Вовк В. М., Антонів В. Б., Камінська Н. І. 

Моделювання інноваційного розвитку потенціалу 

економіко-виробничих систем : монографія. Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 388 с. 

3. Карагодова О. О., Кігель В. Р., Рожок В. Д. 

Дослідження операцій : навч. пос. К. : ЦУЛ, 2007. 

256 с. 

 

http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
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Тип джерела Приклад оформлення 

Автор(и) та 

редактор(и)/ 

упорядники 

1. Вовк В. М. Моделювання економічних систем : 

теорія, методика, практика і досвід : монографія / за 

заг. ред. С. В. Коляденко. Вінниця : ПП Балюк І. Б., 

2012. 400 с. 

2. Мозговий О. М. Фондовий ринок України : 

спеціальний курс «Фінансовий моніторинг 

професійних учасників фондового ринку» : 

навчально-методичний посібник / за ред. 

О. М. Мозгового та Д. М. Тевелєва. Київ : АРІФРУ, 

2012. 181 с. 

3. Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін. 

Теорія фінансів / за ред. В. М. Федосова та 

С. І. Юрія. К. : Центр учбової літератури, 2010. 576 с.  

 

Без автора 1. 25 років економічному факультету: історія та 

сьогодення (1991-2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. 

А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 

2. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за 

ред.: С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : 

ОНУ, 2015. 306 с. 

3. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах 

реформування вищої освіти : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5-6 жовт. 2017 р. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с. 

 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 

96 с. 

2. Закон України «Про освіту» : чинне законодавство 

станом на 05 червня 2018 року : Офіц. текст. Київ : 

Алерта, 2018. 120 с. 

3. Закон України «Про депозитарну систему України» 

від 06.07.2012 №5178-VI URL: http://zakon2.rada. 

gov.ua/laws /show/5178-17.  

4. Закон України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV. URL: 

http://zakon1.rada.gov. ua/ laws/show/3480-15.  
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Тип джерела Приклад оформлення 

Частина видання 

Матеріалів 

конференцій 

(тези, доповіді) 

1. Артим-Дрогомирецька З. Б. Моделювання процесу 

управління портфельними інвестиціями. 

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, 

досвід : матер. ІІ міжнар. наук.-метод. конф. Форуму 

молодих економістів-кібернетиків., 6-8 жовтня 

2011 р. м. Тернопіль: тези доп. Тернопіль, 2011. 

С. 17-18. 

2. Вовк В.Р. Прогнозування фінансових показників за 

допомогою нейронних мереж. Моделювання 

економіки: проблеми, тенденції, досвід : матер. VIІІ 

міжнар. наук.-метод. конф. Форуму молодих 

економістів-кібернетиків., 28-29 вересня 2017 р. м. 

Львів : тези доп. Львів, 2017. С.56-58.  

3. Дацко М. В, Артим-Дрогомирецька З. Б. Підходи до 

побудови концептуальної моделі поштових 

перевезень. Modern transformations in economics and 

management : III International scientific conference, 

March 29th, 2019 : Proceedings of the Conference, 

Part II. Klaipeda, Lithuania : Baltija Publishing, 2019. Р. 

124-126. 

 

 

Періодичного 

видання 

(журналу, 

газети) 

 

1. Shen L., Loh H.T. Applying rough sets to market timing 

decisions Decision Support Systems, 2004. Vol. 37. P. 

583-597. 

2. Дацко М. В., Цвір Л. Р. Побудова транспортних 

маршрутів у логістиці. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Сер. : Економічні науки, 

2016. Вип.  16 (4). С. 152-155. 

3. Артим-Дрогомирецька З. Б., Зомчак Л. М., 

Негрей М. В. Оптимальне управління кредитними 

ризиками комерційного банку. Формування ринкової 

економіки в Україні. Наук. зб. Вип. 24, 2011. С. 61-66. 
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Тип джерела Приклад оформлення 

Електронні ресурси 

1. Обуховська К. Економіка України - 2017: більше зростання і менше 

інфляції. Finance.ua. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/392088/ 

ekonomika-ukrayiny-2017-bilshe-zrostannya-i-menshe-inflyatsiyi. (дата 

звернення: 15.02.2018) 

2. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом 

січня-cерпня 2017 року // Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics. (дата 

звернення: 18.02.2018) 

3. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в 

Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні 

науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 20-27. – URL: http://ebooks.znu.edu.ua 

/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернен-

ня: 15.11.2017). 

 

 

https://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics

