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ВСТУП 

Особливо актуальною проблемою сьогодення для навчальних закладів 

держави є підготовка кадрів ринкової орієнтації, важливе місце серед яких 

належить спеціалістам з управлінської діяльності – менеджерам. Основне 

завдання спеціалістів-управлінців полягає в тому, щоб своєчасно передбачити 

можливі зміни впливу як внутрішнього, так і зовнішнього середовища на 

функціонування організаційно-господарських структур АПК і розробити 

обґрунтовані конкретні пропозиції ефективного функціонування 

господарського механізму. 

Для досягнення цієї важливої мети націлений комплекс заходів 

підготовки менеджерів, важливе місце серед яких займає поглиблене вивчення 

науки управління. Одним з таких напрямків є виконання здобувачами вищої 

освіти курсових робіт з курсу «Менеджмент», відповідно до навчального 

плану підготовки бакалаврів з галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 073 « Менеджмент». 

Курсова робота – це вид самостійної індивідуальної навчально-наукової 

роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих навчальних 

закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення 

знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення 

конкретного фахового завдання. Вона є завершеною самостійною роботою 

дослідницького характеру, яка спрямована на вивчення конкретної наукової 

проблематики. Процес виконання курсової роботи є важливим етапом підготовки 

спеціаліста та сприяє підготовці здобувача вищої освіти до виконання ним 

самостійної роботи за спеціальністю. 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Основна мета курсової роботи реалізовується у виконанні завдань 

щодо вироблення практичних навиків у питаннях:  

 поглиблення і закріплення теоретичних знань з проблем 

управлінської діяльності; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9D%D0%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 найбільш раціонального використання в конкретних ситуаціях 

функцій, методів і принципів управління;  

 аналізу існуючих організаційної будови та структури управління 

підприємством і проявляти вміння на основі цього проектувати найбільш дійові і 

ефективні системи управління в конкретних умовах внутрішнього і зовнішнього 

середовища; 

 вмілого і конструктивного використання даних бухгалтерського 

обліку, статистичної звітності, матеріалів власних спостережень в проведенні 

аналізу господарської діяльності підприємства; 

 підготовки, розробки і організації виконання управлінських рішень 

як із загальних, так і конкретних проблем як в умовах визначеності, так і в умовах 

невизначеності, ризику тощо. 

При виконанні курсової роботи здобувач вищої освіти повинен використати 

знання, набуті на попередніх курсах навчання як із загальних, так ї спеціальних 

дисциплін. Такий підхід дасть змогу спрямувати зусилля студентів на 

приміщенні елементів наукового пошуку в дослідженні конкретних проблем з 

вибраної теми курсової роботи. 

Врахування і вирішення тих та інших завдань в процесі виконання курсової 

роботи повинні служити одній важливий меті – формування досвідчених фахівців 

управлінської діяльності, здатних ефективно вирішувати проблеми сьогодення і 

тим самим створювати надійний фундамент для формування ефективного 

управлінського кадрового потенціалу в майбутньому. 

 

2. ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Здобувачі вищої освіти виконують курсові роботи згідно вибраної теми, 

перелік яких представлено в методичних вказівках. Об'єктом дослідження 

повинно бути господарське формування АПК, в якому студент планує проходити 

виробничу практику або працює в ньому (для студентів заочної форми навчання). 

У процесі виконання курсової роботи необхідно опрацювати літературні 

джерела з питань управління виробництвом (примірний перелік рекомендованої 
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літератури подано нижче), а також використати матеріали первинного і 

бухгалтерського обліку, дані статистичної звітності, річні звіти, інші джерела за 

останні 3-5 років. Крім того, слід проаналізувати фінансово-економічну 

документацію, зібрати матеріали власних хронометражних та соціологічних 

спостережень; опрацювати та вміло використати документацію діяльності 

управлінського апарату досліджуваного підприємства (накази, протоколи рішень 

відповідних органів управління, розпорядження, штатний розпис 

адмінуправлінського апарату та інші). 

Структура курсової роботи включає:  

 титульний аркуш (додаток А);  

 завдання (додаток Б); 

 зміст;  

 вступ;  

 перший розділ;  

 другий розділ; 

 висновки та пропозиції;  

 список використаної літератури (приклади оформлення у додатку В);  

 додатки (за необхідності). 

ЗМІСТ курсової роботи містить назви всіх її складових із конкретними 

сторінками, на яких вони розміщені. 

 

Зразок оформлення змісту курсової роботи  

ЗМІСТ 

Вступ .................................................................................................................. 3 

1. НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ ....................................................................... 4 

1.1.Назва першого підрозділу ......................................................................... 4 

1.2.Назва другого підрозділу ........................................................................... 10 

2. НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ ......................................................................... 16 

2.1. Назва першого підрозділу......................................................................... 16 

2.2. Назва другого підрозділу .......................................................................... 24 

Висновки та пропозиції...................................................................................... 30 

Список використаної літератури ....................................................................... 33 
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Кожен розділ починається з нової сторінки. Всі літери назви розділу пишуться 

з великої літери напівжирним шрифтом, а підрозділи розділу вирівнюються по 

ширині з використанням абзацу  і оформляються на тій же сторінці. 

У ВСТУПІ обґрунтовується актуальність обраної теми, її важливість 

вирішення. Тут необхідно визначити мету і завдання курсової роботи та вказати на 

необхідність використання конкретних методів дослідження. 

У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ розкривається теоретичний аспект проблеми 

дослідження. Тут розглядаються загальні теоретичні підходи, здійснюється огляд 

літературних джерел за темою курсової роботи. Здобувач вищої освіти повинен 

проаналізувати існуючі точки зору вітчизняних та зарубіжних авторів, здійснити 

критичний аналіз, провести порівняння, сформулювати власний погляд щодо даної 

проблематики та визначити найважливіші питання, що потребують нагального 

вирішення. Також у даному розділі може здійснюватися оцінка діючих законів, 

постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та 

довідкової бази за досліджуваною проблемою. 

У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ потрібно здійснити організаційно-економічну 

характеристику підприємства, у якому проводиться дослідження, зокрема, необхідно: 

 охарактеризувати природно-економічні умови (місце розташування 

досліджуваного об'єкта, кліматичні умови, рельєф місцевості, якість і структуру 

земельних угідь, наявність трудових, матеріальних і грошових ресурсів, їх 

використання, наявність поголів'я тварин і їх продуктивність, урожайність 

сільськогосподарських культур, розвиток підсобних галузей тощо) та їх вплив на 

формування господарств ринкової орієнтації; 

 навести схеми організаційної побудови досліджуваного об'єкта та 

його структуру управління (тут слід використати штатний розпис 

адмінуправлінського персоналу, Статут господарства), провести їх аналіз і дати 

оцінку їх відповідності з існуючими умовами внутрішнього та зовнішнього 

середовища; 

 визначити спеціалізацію підприємства і обґрунтувати її відповідність 

з діючими природно-економічними умовами та можливостями досліджуваного 
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господарства її дотримуватися в майбутньому чи вносити відповідні зміни; 

 проаналізувати основні показники виробничо-господарської і 

фінансової діяльності. 

Також у даному розділі потрібно провести детальний аналіз питань, що 

передбачені темою курсової роботи. При цьому особливу увагу слід звернути на: 

 послідовність і систематичність збору матеріалів. Роботу необхідно 

провести так, щоб зібрати найбільш цінну і важливу інформацію про діяльність 

досліджуваного об'єкта. Для цього необхідно використати: Статут господарства, 

річні звіти, організаційно-розпорядчі документи, посадові інструкції, матеріали 

хронометражних і соціологічних досліджень та інші; 

 виявлення позитивних і негативних сторін в організації управління 

виробництвом. Дослідити, за рахунок яких важелів досягнуто успіхів та 

виявити причини недоліків у діяльності господарства; 

На основі даних аналізу проведеного дослідження, необхідно розробити заходи 

щодо поліпшення управління технологічними і організаційними процесами при 

виробництві конкретного виду продукції на підприємстві; представити схеми 

проектів удосконаленої організаційної побудови підприємства, окремих галузей і 

служб господарства, структури управління тощо. Тут слід провести роботу так, 

щоб домогтися здешевлення утримання апарату управління, з одного боку та 

підвищення його дієвості, з іншого; провести розрахунки показників економічної 

ефективності від впровадження розроблених заходів на перспективу.  

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ є підсумковим етапом виконання курсової 

роботи і вони випливають із її змісту і суті. Вони повинні бути конкретними, 

виваженими і обґрунтованими. Кожне твердження має бути аргументованим і 

підтвердженим цифровим матеріалом із розділів роботи. Тут доцільно визначити 

економічний ефект, який можна одержати від впровадження розробок у 

виробництво, а також запропонувати шляхи вирішення або удосконалення 

виявлених недоліків. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ оформляється у відповідності 

до вимог ДСТУ 8302:2015. Зразок оформлення подано в додатку В. 
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3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

При виконанні курсової роботи слід особливу увагу звернути на стилістику і 

граматику викладу матеріалу. 

Робота починається із оформлення титульного аркушу, на якому вказується 

назва Міністерства, якому підпорядкований навчальний заклад, назва навчального 

закладу, тема, прізвище автора, керівника та інші. 

За титульною сторінкою вміщується зміст вибраної теми з конкретизацією 

розділів і окремих питань в них. Справа на аркуші необхідно вказати порядкові 

номери сторінок, з яких починаються розділи і їх питання. 

Нумерація розділів проводиться арабськими цифрами, а окремі питання, які 

входять в розділ - двома арабськими цифрами, розділеними крапкою. Частини 

роботи «Вступ», «Висновки та пропозиції», «Додатки» не нумеруються. 

Рекомендований обсяг курсової роботи повинна займати не більше, ніж 

30 сторінок друкованого тексту на листах формату А4. 

Набраний на комп’ютері текст (шрифт – Times New Roman, розмір 14пт, 

через півтора інтервали, вирівнювання по ширині) розміщується на одній сторінці з 

одного боку аркуша формату А4. 

Текст на аркуші розташовується таким чином, щоб залишались поля: від 

лівого краю аркуша – 30 мм, від правого краю аркуша – 10 мм, від верхнього краю 

аркуша до першого рядка тексту – 20 мм, від останнього рядка тексту до нижнього 

краю аркуша – 20 мм. 

Нумерація сторінок починається із вступу (хоча титульна сторінка і входить 

в перелік сторінок, однак там цифрові номери не прийнято ставити). 

При оформленні курсової роботи особливу увагу слід звернути на 

оформлення таблиць, додатків, схем, графіків тощо. Нумерація цих матеріалів 

проводиться кожного окремо з врахуванням черговості їх подачі на сторінках 

роботи. При цьому знак «№» не ставиться. Таблиці, додатки, рисунки, графіки 

бажано розміщати на одній сторінці без переносу на іншу. Тому поміщати у 

вказані унаочнення слід найбільш важливу і цінну інформацію, позбавляючись 

зайвого їх переповнення не істотними даними. 
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При оформленні списку літератури необхідно дотримуватися встановлених 

вимог. Зокрема в перелік використаних літературних джерел необхідно вносити 

тільки цю літературу, яка використана в роботі. При цьому посилання на те чи інше 

джерело повинно бути зазначено в тексті порядковим номером його в списку 

використаної літератури, із вказівкою сторінки. Порядковий номер і сторінка 

повинні бути поміщенні в квадратних дужках, наприклад: [8, с. 53]. 

 

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Виконання курсової роботи починається здобувачем вищої освіти із 

вибором теми. Для виконання цього етапу слід з'ясувати, в першу чергу, розвиток 

виробництва в господарстві, в яке студент направляється для проходження 

виробничої практики. При цьому бажано пов'язати процеси управлінської 

діяльності керівників і спеціалістів підприємства саме із системою ведення 

основної галузі. 

З врахуванням вибраної теми закріплюється керівник, який видає студенту 

завдання для виконання курсової роботи в розрізі етапів. У процесі виконання 

роботи допускаються, в погоджені з керівником, вносити необхідні коригування із 

внесенням конкретних змін у видане раніше завдання. 

Виконана курсова робота підписується студентом із відміткою про дату її 

закінчення виконання і здається на кафедру. Після перевірки роботи керівником 

призначається дата захисту її перед комісією, затвердженою кафедрою.  

У процесі захисту здобувач вищої освіти повинен доповісти короткий зміст 

роботи з акцентуванням уваги на пропоновані заходи щодо поліпшення 

управлінської діяльності в досліджуваному об'єкті і її вплив на підвищення 

ефективності виробництва, відповісти на поставлені питання членами комісії або 

присутніми членами кафедри, студентами тощо.  

Після цього проводиться обговорення результатів дослідження, проведених 

студентом і на основі цього виставляється оцінка, яка заноситься у відомість та у 

залікову книгу. 
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5. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту»: «Академічна 

доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених вищевказаними 

законами правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень». 

До форм проявів академічної недоброчесності відносяться: академічний 

плагіат, академічний обман, академічне шахрайство, виконання на замовлення, 

академічна фальсифікація  та фабрикація, приписування результатів тощо. 

У Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького курсові роботи (проекти) здобувачів вищої 

освіти усіх освітніх рівнів на етапі їх допуску до захисту підлягають обов’язковій 

перевірці на академічний плагіат, шляхом використання спеціалізованого 

програмного забезпечення. 

Перевірка курсових робіт на академічний плагіат проводиться з використанням 

спеціальних технологій та комп’ютерних програм (онлайнсервіси, антиплагіатні 

програми), які є у відкритому доступі інтернет мережі (Advego Plagiatus, Etxt 

Antiplagiat, Content-watch, Antiplagiat та інші). При цьому, застосовуються наступні 

показники унікальності текстів для курсових робіт здобувачів вищої освіти:  

 понад 75 % - високий рівень оригінальності роботи. Текст вважається 

оригінальним та не потребує додаткових дій щодо запобігання неправомірним 

запозиченням;  

 від 50 % до 75 % - задовільний рівень оригінальності роботи. Наявні 

окремі ознаки академічного плагіату. Потрібно упевнитись в наявності посилань на 

джерела для цитованих фрагментів. Передається на розгляд кафедри, де 

визначається необхідність повторної перевірки, а рівень оригінальності тексту 

враховується при оцінюванні роботи на захисті.  

 до 50 % - незадовільний рівень оригінальності роботи. Наявні суттєві 

ознаки академічного плагіату, робота (проект) повертається на доопрацювання з 

обов’язковою наступною перевіркою на оригінальність [16, С. 6].  
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Здобувач вищої освіти готову курсову роботу подає на перевірку на 

академічний плагіат, в термін не пізніше 15 календарних днів до захисту роботи. 

Якщо вона містить незадовільний рівень оригінальності роботи, то не допускається 

до захисту. 

 

6.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ: 

1. Адміністративні методи управління та їх роль у покращенні діяльності 

підприємства. 

2. Вдосконалення структури управління в сільськогосподарському підприємстві. 

3. Використання інформаційних технологій у сучасному менеджменті. 

4. Вплив внутрішнього середовища і його значення в умовах діяльності 

підприємства. 

5. Вплив зовнішнього середовища і його значення в діяльності підприємства. 

6. Вплив особистих цінностей керівника на його стиль управління. 

7. Впровадження системи підтримки прийняття рішень на підприємстві. 

8. Дослідження згуртованості колективу на підприємстві. 

9. Економіко-організаційний зміст планування в менеджменті. 

10. Економічні методи управління підприємством в сучасних умовах 

господарювання. 

11. Економічні методи управління та їх використання на підприємстві. 

12. Ефективність управлінського контролю на підприємстві. 

13. Інформаційно-управлінські системи в менеджменті підприємства. 

14. Кадрова політика підприємства. 

15. Комплексне використання методів управління виробництвом у підприємстві. 

16. Комунікації в структурі управління організацією. 

17. Менеджер – керівник трудового колективу. 

18. Менеджер, його місце і роль в організації. 

19. Методи управління господарським товариством. 

20. Механізм прийняття та реалізації управлінських рішень у підприємстві. 

21. Напрями вдосконалення операційної діяльності підприємства. 

https://shag.com.ua/zatverdjuyu-zav-kafedroyu-yelagin-t-v.html
https://shag.com.ua/zatverdjuyu-zav-kafedroyu-yelagin-t-v.html
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22. Напрями вдосконалення управління організаційною діяльністю. 

23. Напрямки підвищення ефективності використання ресурсів організації. 

24. Наукова організація управлінської праці керівників і спеціалістів 

підприємства. 

25. Оплата праці як основний чинник мотивування продуктивності праці. 

26. Оптимізація діловодства в менеджменті підприємства. 

27. Оптимізація співвідношень повноважень та відповідальності керівника 

підприємства. 

28. Організаційна культура як інструмент менеджменту. 

29. Організаційна культура як фактор підвищення ефективності діяльності 

організацій. 

30. Організація комунікаційних процесів на підприємстві. 

31. Організація особистої роботи менеджера в менеджменті підприємства. 

32. Організація поточного планування діяльності підприємства. 

33. Організація роботи кадрової служби підприємства. 

34. Організація управління персоналом підприємства. 

35. Організація управління фермерським господарством. 

36. Особливості використання стилів керівництва в організації. 

37. Особливості впровадження систем контролю та моніторингу діяльності 

персоналу організації. 

38. Особливості ділового спілкування менеджерів в організації. 

39. Оцінка ефективності діяльності управлінських органів на підприємстві. 

40. Підвищення ефективності лідерства в управлінні підприємством. 

41. Процес делегування повноважень та відповідальності у підприємстві. 

42. Процес комунікації та ефективність управління. 

43. Прояви стилів керівництва у діяльності підприємства. 

44. Роль і значення системи матеріального стимулювання в процесах здійснення 

управлінської діяльності в господарстві. 

45. Роль і значення системи морального стимулювання в процесах здійснення 

управлінської діяльності в господарстві. 
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46. Роль лідерства в системі управління організацією. 

47. Роль мотивації як функції управління. 

48. Система управління галуззю тваринництва сільськогосподарського 

підприємства. 

49. Система управління персоналом у підприємстві. 

50. Соціально-психологічні методи управління виробництвом на підприємстві. 

51. Створення ефективної системи контролю на підприємстві. 

52. Стратегічне планування в організації. 

53. Стратегія і тактика управління підприємством в сучасних умовах 

господарювання. 

54. Сучасні методи діагностики фінансового стану підприємства в менеджменті 

організації. 

55. Сучасні форми та методи менеджменту у кризових ситуаціях підприємства. 

56. Удосконалення конкурентоспроможності підприємства. 

57. Удосконалення системи інформаційного забезпечення управлінської 

діяльності у підприємстві. 

58. Удосконалення управління організаційними і технологічними процесами 

при виробництві продукції (птахівництва, свинарства тощо) в підприємстві АПК. 

59. Управління інноваційною діяльністю підприємства. 

60. Управління кар’єрою персоналу підприємства. 

61. Управління конфліктами у підприємстві. 

62. Управління маркетинговою діяльністю підприємства. 

63. Управління продуктивністю праці персоналу підприємства. 

64. Управління соціальною політикою організації. 

65. Управління фінансово-економічною системою організації. 

66. Управлінські рішення та їх роль в керівництві підприємством.  

67. Фінансовий менеджмент у підприємстві. 

68. Формування ефективного лідерства у підприємстві. 

69. Шляхи вдосконалення особистої праці менеджера на підприємстві. 

70. Шляхи удосконалення оперативного управління виробництвом. 
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7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 

Виконана курсова робота оцінюється нараховуються наступним чином: до 

10 балів за естетичне оформлення; до 30 балів – структуру та зміст роботи 

(наукова новизна, творчий підхід, використання додаткових джерел по даній 

тематиці, застосування причинно-наслідкового зв’язку при формуванні роботи); 

до 20 балів – за ілюстративну частину; до 40 балів – усне опитування по темі 

курсової роботи. 

 

Таблиця 1 

Критерій  оцінювання  курсової  роботи 
Оформлення 

текстової частини 

 

За структуру та зміст 

роботи 

 

Ілюстративна 

частина 

Захист  

роботи 

Загальна 

сума 

до 10 до 30 до 20 до 40 100 

Максимальна кількість балів за курсову роботу становить 100, 

компонентами яких є бали за виконання практичної і теоретичної частини роботи, 

її оформлення, захист. Захист курсових робіт здійснюється перед комісією у 

складі 2-3 викладачів кафедри, у тому числі керівника курсової роботи.  

Курсова робота має продемонструвати: вміння логічно та аргументовано 

викладати матеріал, коректно використовувати статистичні та математичні 

методи для аналізу проблем; опановувати сучасні методи наукового дослідження, 

проводити експерименти, навички робити, власні узагальнення і висновки та 

вміння працювати з літературними джерелами. 

Критеріями оцінювання є: 

–чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану; 

–науковість стилю викладання; 

–відсутність орфографічних і синтаксичних помилок; 

–правильне оформлення роботи відповідно державних стандартів (при 

значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути взагалі не 

допущена до захисту або це суттєво вплине на загальну оцінку). 

Оцінюється курсова робота за 100 бальною шкалою (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Критерії оцінювання курсової роботи та переведення балів у систему ЕСТS 

Оцінювання 

Критерії оцінювання За нац. 
шкалою 

За шкалою ЕСТS 

1 2 3 4 

Відмін- 
но 

А (відмін- 
но) 

90-
100 

- зроблено власну оцінку публікацій за темою дослідження; 

- використані кількісні методи дослідження;  

- зроблені власні дослідження і на їх основі аргументовані 

висновки та обґрунтовані пропозиції; 

- студент зумів захистити сформульовані положення та 

висновки, 

- відповідність оформлення встановленим вимогам. 

Добре 

В (дуже 
добре) 

82-89 

- зроблено власну оцінку публікацій за темою дослідження; 

-  самостійно проаналізовано відібрані статистичні дані, 

звітні дані підприємства, на базі якого  

-  зроблені висновки та сформульовано пропозиції, але вони 

не є достатньо аргументованими;  

- відповість оформлення встановленим вимогам. 

С (добре) 75-81 

- зроблено власну оцінку публікацій за темою дослідження; 

-  самостійно проаналізовано відібрані статистичні дані, 

звітні дані підприємства, на базі якого проводилися 

дослідження; 

- висновки та пропозиції не є достатньо аргументованими 

- студент зумів захистити сформульовані положення та 

висновки, 

- відповідність оформлення встановленим вимогам. 

Задо-

вільно 

D (задо- 
вільно) 

69-74 

- розкрито тему не повністю, 

- прореферовано використані джерела,  

- здійснено аналіз певної інформаційної та статистичної бази 

даних,  

- сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування 

- відповідність оформлення встановленим вимогам.  

Е(дос- 

татньо) 
60-68 

- частково розкрито тему, 
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- сформульовано висновки без необхідного їх 

обґрунтування.  

Незадо-

вільно 
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задовільно з 

можливістю 
повторного 

складання) 

35-59 
- курсова робота з ознаками плагіату знімається з розгляду, 

- не розкрито тему, 

- не проаналізовано використані джерела, 

- не здійснено аналіз певної інформаційної та статистичної 

бази даних, 

- не сформульовано висновки без необхідного їх 

обґрунтування 

F (незадо-
вільно з 

обов'язкови

м повторним 

курсом) 
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