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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Курсова робота є закономірним підсумком теоретичної, науково-практичної 

роботи студента протягом певного періоду навчання. Тому процес написання 

курсової роботи - важливий і відповідальний етап підготовки студентів. 

Мета курсової роботи - закріпити та поглибити теоретичні і практичні знання 

студентів за спеціальністю, сформувати навички проведення самостійної 

наукової роботи, навчити основних методів наукового дослідження, 

формулювати конкретні наукові висновки, дати практичні рекомендації за 

вибраною темою. 

Курсова робота стимулює розвиток творчого мислення, дозволяє 

систематизувати та поглибити отримані знання, розвинути набуті навички 

аналізу економічних процесів, дає можливість застосувати їх в самостійній 

дослідницькій роботі і є одним із засобів підвищення ефективності вивчення 

економічної теорії. 

Виконання курсової роботи дозволяє студентам вивчити наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних економістів, законодавство України, статистичні 

матеріали, що ілюструють розвиток економіки в сучасних умовах. На цій основі 

студенти мають можливість набути навичок самостійного пошуку необхідних 

літературних, статистичних і фактичних матеріалів, самостійного викладу 

теоретичних питань, робити висновки, формулювати пропозиції щодо шляхів 

вирішення економічних проблем. 

У процесі захисту курсової роботи студенти вчаться стисло й доступно 

викладати основні результати дослідження, виробляти навички публічного 

виступу й ведення наукової полеміки, логічно і аргументовано висловлювати 

свої думки, відповідати на запитання. 

Методичні рекомендації розраховані на допомогу студентам у виконанні 

курсової роботи. В основу покладено вимоги нормативних документів 

(державних стандартів) щодо змісту та оформлення курсової роботи, організації 

її виконання, порядку захисту і оцінювання. 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Змістом курсової роботи є дослідження проблеми, що розглядається, ступеня 

і стану її наукової розробки, значення для науки і практики. Проблема 

розглядається на основі всебічного наукового аналізу, формулювання 

практичних рекомендацій, теоретичного обґрунтування висновків і неодмінного 

відображення погляду автора. 

У курсовій роботі студент повинен розкрити обрану тему на сучасному рівні 

розвитку економічної науки, використовуючи такі концептуальні підходи й 

наукові знання, що пояснюють різні наукові явища і причинно-наслідкові зв'язки 

у практиці господарювання з позицій сьогодення. 

Студент повинен ознайомитися зі змістом наукових публікацій вітчизняних і 

зарубіжних авторів за обраною темою, проаналізувати та систематизувати різні 

думки і підходи, сформувати власний погляд на проблему, розробити висновки, 

рекомендації.  
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Робота повинна складатися зі вступу, основної частини (трьох розділів), 

висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків за необхідності 

(таблиць, схем, діаграм, зразків нормативних документів тощо). У роботі не 

повинно бути граматичних і стилістичних помилок. Необхідно дотримуватися 

правил цитування, оформлення посилань, списку використаних джерел. 

Курсова робота виконується державною мовою на одну із тем, затвердженою 

науковим керівником. Курсова робота подається науковому керівникові в 

термін, передбачений навчальним планом. 

Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, 

написана без дотримання затвердженого плану, а також не містить фактичних 

матеріалів конкретного дослідження проблеми, до захисту не допускається і 

повертається виконавцю на доопрацювання. Студент, який не захистив курсову 

роботу, не має права складати іспит з навчальної дисципліни «Макроекономіка». 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 
Курсова робота є результатом вивчення циклу дисциплін економічної теорії. 

Підготовка курсової роботи охоплює декілька етапів. 

 

Вибір теми курсової роботи 

Тема курсової роботи призначається науковим керівником із тематики, 

вміщеної в даних методичних вказівках. 

Теоретичною основою роботи з «Макроекономіки» є економічна теорія.  

 

Формулювання мети та основних завдань курсової роботи 

Від зрозумілого і чіткого формулювання мети роботи залежить, наскільки 

вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу. 

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній 

основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, 

підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань. 

Приклади формулювання мети курсової роботи: 

• "Мета роботи - проаналізувати соціально-психологічні умови ефективного 

управління національною економікою". 

• "Мета курсової роботи - розглянути наявні типи підприємницьких структур 

і, зокрема, проаналізувати функціонування колективних підприємств". 

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми. 

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які 

необхідно розв'язати у процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні 

конкретизувати основну мету роботи, а їх визначення пов'язано з назвами 

основних розділів. 
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Складання плану курсової роботи та опрацювання літературних джерел 

Виконання курсової роботи починається з складання розгорнутого плану із 

зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який необхідно узгодити з 

науковим керівником.  

План курсової роботи відображає її структуру – порядок компонування й 

взаємозв'язок окремих її частин. Зразок плану курсової роботи наведено в 

додатку Б. 

Згідно з розробленим планом студент глибоко вивчає літературні джерела, 

підібрані до теми курсової роботи. Вивчення цих матеріалів повинно допомогти 

студенту висловити свою думку згідно питань, визначених у плані.  

Ознайомлення з матеріалами за темою курсової роботи необхідно починати 

з перегляду відповідних розділів підручників, власних конспектів лекцій. Далі 

студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за обраною 

темою.  

Працюючи над літературними джерелами (монографії, підручники, 

журнальні статті, публікації у пресі), доцільно робити виписки, що 

слугуватимуть опорою у процесі самостійного написання курсової роботи. 

Особливе значення мають правильне узагальнення зібраного фактичного 

матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться 

кваліфікований аналіз і обґрунтовуються висновки і пропозиції. 

 

Викладення матеріалу курсової роботи 

Відповідно до плану пишеться чорновий варіант курсової роботи. 

Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно 

взаємопов'язувати окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. Для 

цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним 

розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та 

періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми 

роботи. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень та 

узагальнень робляться необхідні висновки, висвітлюються досягнуті успіхи, 

зазначаються недоліки, а також даються пропозиції щодо подальшого 

удосконалення діяльності об'єкта дослідження. 

Підготовлені розділи роботи подаються на розгляд науковому керівникові і 

відповідно до його зауважень робляться уточнення, доповнення, а в разі потреби 

доопрацьовуються. 

На виконання курсової роботи відводиться три місяці від дня одержання 

завдання студентом. Протягом відведеного періоду студенти працюють над 

курсовою роботою самостійно, консультуючись з науковим керівником. 

Щоб ефективніше розподілити час, який відводиться на курсову роботу, її 

виконання доцільно розподілити на такі етапи: 

• вивчення літератури, збирання матеріалу і його аналітичний огляд - 1 місяць; 

• написання курсової роботи - 1 місяць; 

• доробка після перевірки науковим керівником - 15 днів; 

• оформлення для подання на кафедру - 14 днів; 
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• захист курсової роботи - 1 день. 

Дотримання цих етапів забезпечить системність у роботі студента, а також 

своєчасне її закінчення. 

 

Подання курсової роботи науковому керівнику на рецензування 

Не пізніше ніж за два тижні до захисту студент подає курсову роботу 

науковому керівнику, який перевіряє її та оцінює. 

Під час перевірки науковий керівник дає їй стислу характеристику, оцінює 

теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, доцільність і 

обґрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги та недоліки, якість і 

відповідність оформлення роботи. 

Досвід рецензування показує, що в курсових роботах зустрічаються такі 

недоліки: 

• відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а 

фактично розкриваються інші); 

• безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень; 

• логічні помилки, невміння виокремити головне; 

• невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом; 

• переписування матеріалу з друкованих видань; 

• недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи. 

У разі негативної оцінки курсова робота повертається студенту, який повинен 

доопрацювати її з урахуванням зауважень і лише після цього доопрацьований 

варіант подати науковому керівнику для повторної перевірки. 

Якщо попередня оцінка позитивна, студент допускається та готується до 

захисту курсової роботи. 

 

Наукове керівництво 

Для керівництва курсовою роботою студента призначається науковий 

керівник із числа професорів, доцентів, викладачів кафедри. Науковий керівник 

допомагає студенту: 

• визначити тему курсової роботи та правильно її сформулювати; 

• визначити шляхи проведення дослідження; 

• скласти план наукової роботи і графік виконання дослідження; 

• оформити роботу відповідно до вимог щодо наукових досліджень. 

Науковий керівник здійснює контроль за дотриманням графіка підготовки та 

написання студентом курсової роботи. 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Загальні положення 

Курсова робота має бути оформлена відповідно до встановлених вимог. 

Якість оформлення роботи враховується при її оцінюванні. 

При написанні курсової роботи студент повинен обов'язково посилатися на 

авторів і джерела, з яких запозичено матеріали або окремі результати. 



8 

 

У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і 

результати дослідження, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, 

тавтології. 

Курсову роботу подають у вигляді підготовленого друкованого тексту чи у 

вигляді акуратно виконаного рукопису. 

 

Структура та технічне оформлення курсової роботи 

Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись 

рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення. 

Рекомендована структура курсової 

1. Титульна сторінка, оформлення якої не потребує особливих пояснень, 

тому наводимо варіант її оформлення (див. додаток А). 

2. Зміст курсової роботи - вказуються відповідно до плану заголовки 

розділів (підрозділів) і сторінки, на яких вони розміщені. 

3. Вступ - розкриваються актуальність і практичне значення вибраної теми, 

мета і основні завдання, предмет і об'єкт дослідження, структура курсової 

роботи, зазначаються джерела інформації. 

Вступ пишеться після того як проведено дослідження. Обсяг вступу має бути 

2-3 друкованих сторінки. 

4. Основна частина - складається з трьох основних розділів, які, у свою 

чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом повинні відповідати 

направленості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути 

органічно взаємопов'язаними, мати приблизно однаковий обсяг. 

В основній частині, яка є головною частиною курсової роботи, на основі 

вивчення наукової, навчальної та періодичної літератури вітчизняних і 

зарубіжних авторів, нормативних та законодавчих актів, статистичних і звітних 

даних підприємств, організацій, установ досконало досліджуються питання, 

визначені як об'єкти дослідження. Наводяться думки різних вчених і фахівців з 

проблеми, що аналізується. Визначаються фактори та причини (як негативні, так 

і позитивні), котрі впливають або можуть вплинути на стан і розвиток 

досліджуваних у роботі питань. Обсяг аналітичної частини 31-34 сторінки. 

5. Висновки - робиться короткий підсумок проведеного дослідження (3-4 

сторінки), наводяться пропозиції та рекомендації. 

6. Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків. 

Список літератури повинен складатися не менше, ніж з 15 джерел. 

7. Додатки, до яких необхідно включати допоміжні матеріали (таблиці 

допоміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо).  

Вимоги до технічного оформлення курсової роботи 

Курсова робота має бути написана (чи надрукована) чітко, розбірливо, без 

помилок і виправлень, з одного звороту білого аркушу паперу формату А4 

(210х297). Загальний обсяг друкованого варіанту курсової роботи, без списку 

використаних літературних джерел і додатків, становить близько 40 сторінок, 
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письмового варіанту - 50 сторінок. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту 

основного тексту - 14, для назв розділів - 16, стиль - нормальний, вирівнювання 

по ширині) без пропусків і скорочень (крім загальновживаних). У тексті 

письмових робіт мають бути чітко виділені абзаци (15-17 мм від краю поля). У 

тексті друкованих робіт абзаци мають становити 12,5 мм. Відстань між 

заголовками і текстом 13-17 мм (три-чотири інтервали), підкреслювати їх 

непотрібно.  Інтервал тексту курсової роботи - 1,5. 

Текстова частина (в рукописному варіанті) має бути одного кольору 

(чорного, синього, фіолетового), а титульна сторінка - надрукована за допомогою 

комп'ютера за встановленим зразком. 

Сторінка курсової роботи повинна мати поля: ліве - 30 мм, верхнє - 20, праве 

- 10, нижнє - 20 мм. 

Вписувати у текст письмових робіт окремі слова, формули, умовні знаки, а 

також креслити таблиці допускається лише чорною пастою або тушшю. При 

побудові схем, графіків, діаграм можна використовувати інші кольорові пасти. 

Роботу відкриває титульна сторінка за встановленою формою, далі дається 

зміст, що повинен відповідати заголовкам, зазначеним у тексті роботи. 

Заголовки структурних частин курсової роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", 

"РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", 

"ДОДАТКИ", друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки 

підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої). Крапку в кінці 

заголовка не ставлять.  

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків (малюнків), 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не 

ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті 

сторінки без крапки в кінці. 

Такі структурні частини дисертації як зміст, вступ, висновки, список 

використаних джерел не мають номера, тобто не нумерують лише їх заголовки - 

не можна друкувати: "1 ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ".  

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не 

ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 

"2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять 

заголовок підрозділу. 

Ілюстрації (схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій 

роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній 

сторінці.  

Ілюстрації позначають словом "Рис. " і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка. 
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Наприклад: 

Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу)  

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під 

ілюстрацією.  

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в 

межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться 

крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" 

і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть слова "Продовж. табл." і вказують номер таблиці, 

наприклад: 

Продовж. табл. 1.2. 

Формули. Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у 

межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового 

номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть 

біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, 

наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 

При використанні формул необхідно дотримуватися певних правил. 

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. При 

написанні курсової роботи необхідно посилатися на джерела, матеріали, 

результати з яких наводяться в роботі.  

Слід звернути увагу на правильне оформлення посилань на літературні 

джерела. Це зручно робити в тексті курсової роботи у квадратних дужках. 

Наприклад: [14, с.48], де 14 - порядковий номер джерела в списку літературних 

джерел, 48 - сторінка з цього джерела. 

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером 

ілюстрації, наприклад: рис. 1.2. 

Посилання на формули в роботі вказують порядковим номером формули в 

дужках, наприклад "... у формулі (2.1)". 

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в 

тексті пишуть скорочено, наприклад: " ...у  табл. 1.2". 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на джерело або для 

аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Цитований 

текст необхідно точно відтворювати, бо найменше скорочення наведеного 

витягу може спотворити зміст, закладений автором. 

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання 

можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є матеріал, не включений до 

останнього видання. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

• якщо в роботі наводиться пряма цитата з праці іншого автора, її необхідно 

взяти в лапки, поставити в кінці цитати відповідне посилання. 

• якщо в роботі наводиться думка іншого автора без прямого цитування, 
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необхідно після цього (наприкінці речення або абзацу) поставити відповідне 

посилання. 

Оформлення списку використаних джерел. Бібліографічний опис складають 

безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і 

бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, 

скорочення назв.  

Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами державного 

стандарту в алфавітному порядку (спочатку українською та російською мовами, 

потім ‒ іноземними) (див. додаток В).  

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи 

посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків.  

Додатки. Оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її 

сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. 

Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому куті 

пишеться слово "Додаток". Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо 

курсова робота міститься кілька додатків, їх слід позначати послідовно великими 

літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, 

додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.  

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним 

номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 ‒ другий 

розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В. 

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

кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу 

додатка Д); формула (А. 1) - перша формула додатка А. 

 

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Текст повинен бути старанно вивіреним автором після друку. Наприкінці 

роботи студент ставить свій підпис і дату її виконання. 

Робота подається на кафедру зброшурованою. 

Курсова робота повинна бути здана на перевірку не менше ніж за 14 днів до 

терміну захисту. Термін захисту припадає на останній тиждень перед початком 

екзаменаційної сесії. 

Після перевірки роботи керівником і усунення зауважень відбувається 

захист. 

Захист курсової роботи проходить на засіданні комісії, яка створюється і 

затверджується завідувачем кафедри економіки. 

До захисту студент готує виступ на 3-5 хв., в якому обґрунтовується 

актуальність обраної теми дослідження, коротко подається зміст курсової роботи 

і використані в ній матеріали, наводяться результати проведеного дослідження і 

загальні висновки. На захисті текст виступу краще викладати усно своїми 

словами, що підвищує ступінь сприйняття матеріалу. 
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Готуючись до захисту курсової роботи, студент має повторити теоретичний 

матеріал, щоб бути готовим відповісти на поставлені йому запитання стосовно 

тематики не тільки курсової роботи, а й усього курсу. 

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі двох-трьох 

викладачів кафедри, у тому числі керівника курсової роботи. 

Під час виступу слід чітко, коротко і зрозуміло викласти власні думки. Після 

виступу студент відповідає на запитання членів комісії. 

Робота оцінюється за національною чотирибальною системою (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно) та за системою ЕSTС (А, В, С, D, Е, FX, F). 

Оцінка залежить від ступеня розкриття теми курсової роботи, якості її 

оформлення і виступу, правильності відповідей на запитання членів комісії. 

У процесі захисту оцінюється не лише власне курсова робота, а й уміння 

студента будувати виступ, формулювати відповіді, майстерність логічного 

мислення при обґрунтуванні власної точки зору, а також якість оформлення 

курсової роботи. 

Студент, який не виконав курсову роботу у встановлені графіком терміни не 

допускається до складання іспиту з дисципліни «Макроекономіка». 

В період дії карантинних обмежень курсові роботи для перевірки керівником 

подаються засобами дистанційного звʼязку. Курсову роботу, допущену до 

захисту, студенти подають в установлені строки на кафедру у вигляді рукопису 

у зручний для них спосіб (особисто, поштою і т.д.). 

 

ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Критерій за яким оцінюється робота 
Рейтинговий 

бал 

1. Перевірка курсової роботи: 70 

• відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню та 

вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання 
40 

• самостійність   вирішення   поставленої   задачі,   проектного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць 10 

• наявність елементів науково-дослідного характеру 10 
• використання комп'ютерних технологій 5 
• відповідність стандартам оформлення 5 
2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі: 30 

• доповідь 10 
• правильність відповідей на поставлені запитання 20 
Всього 100 

В результаті написання та захисту курсової роботи студенти повинні 

заробити певну кількість балів, які в кінці переводять у чотирьохбальну систему 

за такою шкалою: 
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Шкала оцінювання 

Рейтинговий показник Оцінка за національною шкалою Оцінка ECTS 

90-100 відмінно A (відмінно) 

82-89 
добре 

B (добре) 

75-81 C (добре) 

67-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-66 E (задовільно) 

35-59 
незадовільно 

FX (незадовільно) 

1-34 F (незадовільно) 

 

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Автономні інвестиції та модель мультиплікатора: теорія та 

особливості практичного засто сування. 

2. Антимонопольна політика України: суть, особливості проведення та 

перспективи вирішен ня головних проблем 

3. Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні. 

4. Аналіз інвестиційного середовища в Україні. 

5. Аналіз державного регулювання доходів 

6. Безробіття: сутність, види та шляхи подолання. 

7. Глобальні проблеми і виклики ХХІ століття. 

8. Бюджетний дефіцит: суть, причини виникнення та вплив на українську 

економіку. 

9. Бюджетно-податкова політика та аналіз державного бюджету. 

10. Глобалізація економіки та економічна інтеграція. 

11. Інвестиції та шляхи їх залучення в Україну. 

12. Бюджетна система України. 

13. Гроші: закономірності виникнення, суть, еволюція і форми. 

14. Інфляція витрат в Україні. 

15. Конкуренція і монопсонія на ринку праці. 

16. Інфраструктура та її вплив на розвиток суспільного виробництва. 

17. Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне регулювання. 

18. Державне регулювання економіки. 

19. Економіка України в умовах сучасного міжнародного поділу праці. 

20. Економічна роль держави в ринковій економіці. 

21. Економічний прогрес: суть, критерії та рушійні сили. 

22. Зайнятість робочої сили та безробіття. 

23. Захист конкуренції та антимонопольна політика. 

24. Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах 

глобалізації: фактори та методи оцінки. 

25. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика України. 

26. Глобалізація сучасного етапу розвитку світової економіки. 
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27. Науково-технічна революція та її роль в економічному прогресі. 

28. Інфляційні очікування: суть, причини виникнення та способи боротьби. 

29. Грошова маса і швидкість грошей в обігу. 

30. Інфляція попиту в Україні. 

31. Необхідність, форми та проблеми взаємозв'язку між валютними 

системами країн. 

32. Ціноутворення в умовах монополізму. 

33. Грошово-кредитний ринок України та перспективи його розвитку. 

34. Державне антициклічне регулювання. 

35. Конкуренція суб’єктів міжнародних економічних відносин в умовах 

глобалізації. 

36. Макроекономічна рівновага та механізм її забезпечення в умовах ринку. 

37. Грошова система: ринок грошей і принципи його функціонування. 

38. Міжнародна міграція робочої сили. 

39. Монополія в сучасній економіці. 

40. Інтеграційні процеси в Європі та участь в них України. 

41. Інфляція та антиінфляційна політика України. 

42. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання. 

43. Природний рівень безробіття і фактори, що його визначають. 

44. Основні глобальні проблеми сучасного світу. 

45. Особливості сукупного попиту в Україні. 

46. Особливості сукупної пропозиції в Україні. 

47. Оцінка рівня життя населення: порівняльний аналіз для України. 

48. Платіжний баланс, його структура і регулювання. 

49. Податкова система та інфляція. 

50. Поняття та етапи розвитку світової економіки. 

51. Попит і пропозиція на ринку капіталу. 

52. Приватні інвестиції: суть, значення та стан залучення в українську 

економіку. 

53. Принципи економічної динаміки: економічне зростання і його типи. 

54. Природа інфляції та її соціально-економічні наслідки. 

55. Система національних рахунків та її використання в Україні. 

56. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні. 

57. Проблеми макроекономічного регулювання економіки України. 

58. Регулювання руху капіталу в умовах плаваючого обмінного курсу. 

59. Ринкова інфраструктура і проблеми її становлення в Україні. 

60. Ринковий механізм: суть, структура і особливості функціонування в 

сучасних умовах. 

61. Фіскальна політика – види, особливості та наслідки застосування. 

62. Теорія та практика державного регулювання зайнятості населення в 

Україні. 

63. Роль акціонерного капіталу та акціонерних компаній в ринковій 

економіці. 

64. Світова організація торгівлі та її роль у регулювання міжнародної 
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торгівлі. 

65. Ціна і механізм ринкового ціноутворення. 

66. Інфляція, гроші і фіскальний аспект. 

67. Споживання та заощадження, як головна економічна роль 

домогосподарств в колообізі «доходи-витрати». 

68. Суспільне виробництво, його результативність та ефективність. 

69. Суть та показники масштабів міжнародної торгівлі. 

70. Теорії споживання: суть та особливості застосування для 

прогнозування споживчої поведінки домогосподарств. 

71. Теорія державного регулювання Д. Кейнса та її роль в 

економічній науці та економічній політиці. 

72. Ринок грошей та проблеми його рівноваги. 

73. Теорія циклів і криз та особливості циклічного розвитку в сучасних 

умовах. 

74. Товарні біржі та їх роль в ринковій економіці. 

75. Ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції. 

76. Фіскальна політика в умовах малої відкритої економіки України. 

77. Формування попиту та пропозиції на ринку праці. 

78. Характеристика грошової системи, шляхи її становлення та розвитку. 

79. Світовий ринок капіталів. 

80. Ціноутворення в різних системах ринку. 

81. Обмежена спроможність ринкового механізму та функції держави. 

82. Ринок праці та профспілки. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 

Курсові роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

підлягають обов’язковій самостійній автоматизованій перевірці на наявність 

академічного плагіату. Перевірка проводиться з використанням програмно-

технічних засобів за допомогою однієї з комп’ютерних програм, які знаходяться 

у безкоштовному відкритому доступі у мережі Інтернет (програми 

«Антиплагіат», «Content Watch», «Advego Plagiatus» та інші). Перелік  

безкоштовних онлайн-сервісів для самоперевірки на плагіат, а також інструкцію 

щодо роботи із зазначеними сервісами наведено в додатках Д, Е.   

                                                        
         еТХТ Антиплагіат                  Content Watch           Advego Plagiatus 

 

Виявлені у тексті курсової роботи запозичення вважаються правомірними, 

якщо вони належним чином оформлені цитуваннями із дотриманням усіх 

нормативних вимог; установленими словосполученнями, що є характерними для 

певної сфери наукових знань до текстів документів, що містяться в базах даних 

та в мережі Інтернет.  

При виявленні порушень принципів академічної доброчесності при 

підготовці курсової роботи, здобувач має доопрацювати роботу та пройти 

повторну самостійну перевірку на плагіат. Після доопрацювання, здобувач подає 

курсову роботу на перевірку керівнику із зазначеними результатами власної 

повторної перевірки на академічний плагіат (програми «еТХТ Антиплагіат», 

«Content Watch», «Advego Plagiatus» та ін.). У разі, якщо за результатами 

відповідного аналізу звіту перевірки курсової роботи на наявність ознак 

академічного плагіату встановлено коректність посилань на першоджерела для 

текстових та/або ілюстративних запозичень, то робота допускається до захисту. 

За порушення принципів академічної доброчесності, здобувачі вищої освіти 

притягуються до таких основних видів відповідальності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності Уманського НУС» та інших Положень університету:  

- недопуск до захисту курсової роботи;  

- повторне виконання окремого розділу (розділів) курсової роботи; 

– повторне виконання курсової роботи. 
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Додаток А 

Зразок титульної сторінки 

 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

Факультет економіки і підприємництва 

 

 

 

Кафедра економіки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни _______________  

                                               на тему ________________  
/назва теми/ 

 

 

Виконав: 

студент 
                              П.І.Б 

      курсу, гр. №     

підпис 

Науковий керівник: 

  

( науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б ) 

 

 

Подано на перевірку                          

"       "                                       201_ р. 

Допущено до захисту ___  

" _ " _____________ 201_ р. 

Захищено з оцінкою 

 ____________________ підпис П.І.Б. 

 

 

Умань - 2017 
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Додаток Б 

Зразки плану курсової роботи 

 

Теорія споживчого  вибору 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ТА 

ВИМІРЮВАННЯ КОРИСНОСТІ 

1.1.  Сутність поняття "корисність" в мікроекономічному аналізі 

1.2. Кардиналістський та ординалістський підходи до вимірювання корисності 

1.3. Закон спадної граничної корисності 

РОЗДІЛ 2. УПОДОБАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 

СПОЖИВАЧА 

2.1. Гіпотези раціональної поведінки споживача 

2.2. Графічне відображення переваг споживача 

2.3. Бюджетне обмеження споживача 

РОЗДІЛ 3. ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР ТА МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА  

3.1. Стан рівноваги споживача та правило максимізації корисності 

3.2. Поведінка споживача за умов зростання його доходу 

3.3. Поведінка споживача за умов зміни цін на товари та незмінному доході 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Макроекономічна рівновага та механізм її забезпечення в умовах ринку 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. СУКУПНИЙ ПОПИТ, СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ ТА ЇХ 

ВЗАЄМОДІЯ В УМОВАХ РИНКУ 

1.1. Суть сукупного попиту і фактори, що на нього впливають 

1.2. Суть сукупної пропозиції і фактори, що на неї впливають 

1.3. Балансування попиту і пропозиції на макрорівні 

РОЗДІЛ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА ТА ЗАСОБИ ЇЇ 

ДОТРИМАННЯ В УМОВАХ РИНКУ 

2.1. Класична модель макроекономічної рівноваги 

2.2. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги 

2.3. Механізм рівноваги на товарному і грошовому ринках(модель ІS - LM) 

РОЗДІЛ 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 

СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

3.1. Причини макроекономічної нестабільності в Україні  

3.2. Сукупний попит та сукупна пропозиція в Україні та їх динаміка 

3.3. Основні напрями стабілізації економіки України для досягнення 

макроекономічної рівноваги 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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Додаток В 

Приклади бібліографічного опису літературних джерел 
Характеристика 

джерела Приклад оформлення 

 

 

 

 

 

 

 

Книги: 

Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 

2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія 

Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917- 1920 рр.). Запоріжжя, 

2017. 113 с. 

3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції 

(1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 

4. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2017. 102 с. 

5. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 

6. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства: 

теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 240 с. 

7. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. 

Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 

8. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : Талком, 

2016. 340 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Два автори 

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та 

сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра 

садиба плюс, 2015. 196 с. 

2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2017. 130 с. 

3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління освітою : 

навч.-метод. посіб. Переяслав- Хмельницький, 2015. 166 с. 

4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 

102 с. 

5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. посіб. 

Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 

6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. 

посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ- ПЛЮС, 2015. 212 с. 

 

Три автори 
1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і 

технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 

2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові 

та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 

3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у процесі 

навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 

4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та 

економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 с. 

 

 

 

 

Чотири і 

більше авторів 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 10 

жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 

528 с. 

2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : навч. 

посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 

3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 

2015. 88 с. 

4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 

2016. 264 с. 

5. Клименко М. І.,   Панасенко Є. В.,   Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне 

числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с. 
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Автор(и) та 

редактор(и)/ 

упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія 

/ за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / 

за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 

3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : навч. 

посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 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. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. Ж. В. 

Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 

3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. 

М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК- Альянс, 2017. 172 с. 

4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: 

С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 

5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України 

/ за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 

6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 
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Додаток Д 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо порядку перевірки курсових робіт здобувачів вищої освіти на 

унікальність з використанням програмно-технічних засобів 

(програми «еТХТ Антиплагіат», «Content Watch», «Advego Plagiatus») 

 

Комп’ютерну перевірку на академічний плагіат курсових робіт здобувачі 

вищої освіти можуть проводити самостійно із використанням програм, які 

знаходяться у відкритому доступі в мережі Інтернет.  Програми, які знаходяться 

у відкритому доступі в мережі Інтернет, мають ліміт обсягу символів у тексті, 

який надсилається на перевірку. Перевірка курсової роботи через програми 

вільного доступу можлива лише по 8-10 сторінок (в залежності від кількості 

символів у тексті).  

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПЕРЕВІРКИ У ПРОГРАМІ 

«ЕТХТ АНТИПЛАГІАТ» 

1. Програма «еТХТ Антиплагіат» має декілька способів використання:  

− онлайн-перевірка (https://www.etxt.ru/antiplagiat/), яка дозволяє 

безпосередньо на офіційному сайті перевірити роботу на плагіат;  

− програма для ПК.  

 

2. Порядок користування програмою:  

1) при виборі проходження перевірки зі встановленням програми на ПК: 

завантажити програму та встановити на ПК (файл «setup.exe»);  

2) налаштувати перевірку (для коректної перевірки обирається Google, Bing 

та ін.);  

3) ввести текст роботи (власноруч або завантажити файл через меню 

«Відкрити файл»);  

4) перевірити унікальність тексту (без доступу до Інтернету програма 

працювати не буде);  

5) зберегти результати перевірки (натиснути меню «Файл», потім 

«Створити звіт» і «Зберегти»).  

3. Програма може перевіряти не лише окремий скопійований текст, а й цілий 

пакет текстів із зазначеної користувачем папки на комп’ютері.  
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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПЕРЕВІРКИ У ПРОГРАМІ 

«CONTENT WATCH» 

1. Програма «Content Watch» передбачає наступний порядок користування: 

текст вставляється у редактор тексту в головному вікні програми (https://content-

watch.ru/text/).  

2. Обсяг контенту, який можна перевірити за один раз, – до 10 тисяч знаків 

без пробілів (8-10 сторінок роботи). Розбийте матеріал курсової роботи на 

декілька блоків і обробіть кожен окремо.  

3. Після завантаження тексту необхідно натиснути «Перевірка».  

4. Перевірити унікальність тексту (без доступу до Інтернету програма 

працювати не буде).  

5. Після проходження перевірки у вікні програми з’являється результат 

(внизу сторінки). Число зліва – кількість оригінального тексту без збігів. 

Праворуч – підозра на плагіат. Неунікальний текст підсвічується кольоровим 

маркером.  

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПЕРЕВІРКИ У ПРОГРАМІ 

«ADVEGO PLAGIATUS» 

1. До основних функцій програми «Advego Plagiatus» належать:  

1) перевірка матеріалів;  

2) показ сайтів, на яких знайдені збіги;  

3) робота з 5-ти пошуковими системами (Google, Rambler, Bing, Nigma та 

Yahoo);  

4) можливість зміни і редагування текстів в програмі;  

5) два ступені перевірки тексту: «Перевірити унікальність» і «Глибока 

перевірка»;  

6) функція «прибрати теги» при аналізі сторінок сайту;  

7) можливість підсвічування частин тексту, які не унікальні.  

2. Порядок користування програмою. Програма завантажується на ПК 

(https://advego.com/plagiatus/).  

3. Текст вставляється у редактор тексту в головному вікні програми. Далі 

проводиться перевірка тексту роботи на унікальність.  

4. Після перевірки у вікні програми з’являється результат. Число зліва – 

кількість оригінального тексту без збігів. Праворуч – підозра на плагіат. 

Неунікальний текст підсвічується жовтим маркером.  
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Додаток Е 

 

БЕЗКОШТОВНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТУ НА 

УНІКАЛЬНІСТЬ: 

Advego Plagiatus https://advego.com/plagiatus/ – одна із найшвидших 

програм для перевірки наукових текстів на унікальність. Для перевірки текст 

копіюють у вікно з програмою і натискають кнопку перевірки, інтернет-сайти, 

де знайдено текстові збіги відображатимуться у нижньому вікні програми. 

Etxt Antiplagiat https://www.etxt.ru/antiplagiat/ – програма аналогічна 

Advego Plagiatus, але текст перевіряється довше і більш ретельно. Тому у цій 

програмі відсоток унікальності буде нижчим, ніж у інших сервісах. 

 

БЕЗКОШТОВНІ ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТУ НА 

УНІКАЛЬНІСТЬ: 

Antiplagiat https://www.antiplagiat.ru/ – корисний для студентів і 

аспірантів. Цей онлайн-сервіс використовувати для будь-якої початкової 

перевірки тексту на унікальність, але отримані результати варто підкріпити 

перевіркою унікальності в інших системах. Без реєстрації можна перевіряти за 

раз до 5000 символів. 

Content-watch https://content-watch.ru/text/ – онлайн-сервіс, який при 

перевірці унікальності використовує власний алгоритм пошуку в Інтернеті. 

Реєструватися для перевірки на сайті не потрібно. На основі запропонованих 

варіантів підраховується загальна унікальність тексту у відсотках, а також 

унікальність щодо кожної знайденої сторінки із збігами. Є можливість 

подивитися, які частини тексту були знайдені на кожній з проаналізованих 

сторінок. Існує відмінна можливість ігнорувати певний сайт. До обмежень 

відноситься довжина тексту до 3000 символів (розширюється до 10.000 символів 

після реєстрації); до 5 запитів в день на одного користувача (20 після реєстрації). 

Text.ru https://text.ru/ – сервіс здійснює перевірку на плагіат онлайн за 

алгоритмом, який дозволяє захищати від неякісного рерайта зі зміною кожного 

п'ятого чи четвертого слова (в текстах, написаних так само, буде виявлений 

високий відсоток збігів з першоджерелом); також він виявляє просту 

перестановку слів, фраз і пропозицій місцями; не допоможе і зміна відмінків, 

часів та інших граматичних категорій слова; не зіграє ролі додавання у вихідну 

пропозицію нових слів. Це – найкраще з того, що можуть запропонувати онлайн 

сервіси. Безкоштовна онлайн перевірка тексту, реєструватися не потрібно. 

Працює дуже спритно, після перевірки надає звіт з відсотком унікальності, 

числом знаків з проблемами і без них. 

StrikePlagiarism.com https://strikeplagiarism.com/uk/ – антиплагіатна 
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інтернет-система, яка автоматично перевіряє оригінальність тексту. У системи 

простий і зручний для користування інтерфейс. Документи можна завантажувати 

у багатьох популярних форматах (DOC, ODT, TXT, PDF), відсутні обмеження на 

обсяг документу. Текст порівнюється з ресурсами інтернету та базою даних 

системи. 

PlagiarismCheck https://plagiarismcheck.org/ – антиплагіатна інтернет-

система, розроблена в 2011 році і з того часу обслуговувала понад 77 000 

користувачів з 72 країн світу. 

Copyscape https://www.copyscape.com/ – відмінний сервіс для перевірки як 

російськомовного, так і англомовного контенту. Працює дуже швидко. Однак, 

просто перевірити щойно написаний текст у вас не вийде – потрібно ввести 

посилання на сторінку в мережі, де він розміщений. Також має обмеження за 

кількістю перевірок в безкоштовній версії. 

 

10 КОРИСНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ АНГЛОМОВНИХ 

ПЕРШОДЖЕРЕЛ НА ПЛАГІАТ: 

1. http://www.plagtracker.com 

2. http://www.scanmyessay.com 

3. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php 

4. http://plagiarismdetector.net 

5. http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc 

6. http://www.duplichecker.com 

7. http://www.paperrater.com 

8. http://plagiarisma.net 

9. http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php 

10. http://www.plagium.com 

 

 


