
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ 

ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З  

ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ  

 

здобувачам освітньо-професійної програми Маркетинг  

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2021 



2  

Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту 

курсового проекту з дисципліни «Економічне обґрунтування маркетингових 

рішень» здобувачам освітньо-професійної програми Маркетинг другого 

(магістерського) рівня вищої освіти / Уклад.: Л.Д. Гармідер. Дніпро: НТУ 

«ДП», 2021. 23 с. 

 

 

 

 

Укладач: Л.Д. Гармідер, д.е.н., проф. 

 

 

Відповідальний за випуск: зав. кафедри маркетингу 

С.Я. Касян, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

Схвалено на засіданні кафедри маркетингу  

протокол №14 від «14» квітня 2021 р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Л.Д. Гармідер, 2021 

2 



3  

ЗМІСТ 
  

 

 

ВСТУП 

 

 

4 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

7 

1.1 Зміст і структура роботи 7 

1.2. Вимоги до оформлення курсової роботи 12 

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 18 

РОЗДІЛ 3. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ І 

ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ. 

 

20 

РОЗДІЛ 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА. 21 



4  

ВСТУП 

 

У сучасних умовах найважливішими проблемами будь-якого 

підприємства є забезпечення виживання та розвитку, завоювання ринкових 

позицій, оволодіння конкурентними перевагами у довготерміновій перспективі. 

Засвоєння теоретичних і методичних аспектів оцінювання і економічного 

обґрунтування маркетингових рішень, яке відбувається в ході вивчення 

навчальної дисципліни «Економічне обґрунтування маркетингових рішень», 

потребує формування навичок виконання відповідних розрахунків, яке 

найкращим чином має здійснюватися в ході виконання практичних вправ та 

комплексу завдань, які виникають саме в ході курсового проектування. 

Виконання курсового проекту з дисципліни «Економічне обґрунтування 

маркетингових рішень» – це форма самостійної роботи здобувачів, метою якої є 

закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення курсу, збір 

інформаційного матеріалу, одержання необхідних навичок з управління 

маркетинговою діяльністю підприємств.  

Об’єктом вивчення є: методологічні та теоретичні основи і методики 

економічного обґрунтування маркетингових рішень, що стосуються бізнес 

процесів, розробки нових товарів, вибору товарів для виробництва, 

інформаційних технологій та інвестування маркетингових заходів. Предмет 

вивчення: методологічні та економічні особливості процесу розрахунку 

відповідних показників, за допомогою яких і відбувається ґрунтовний вибір 

варіантів маркетингових рішень з альтернативних. Мета вивчення: надання 

студентами теоретичних знань і навичок в сфері економічного обґрунтування 

маркетингових рішень, оволодіння методологією розрахунків для практичної 

діяльності як фахівців з маркетингу. 

Курсовий проект з курсу «Економічне обґрунтування маркетингових 

рішень» є складовою навчального процесу, та має на меті поглиблення, 

закріплення й систематизацію навичок самостійного, творчого підходу до 

розв’язання проблем ринку, удосконалення умінь, набутих під час практичних 

занять. Курсовий проект є самостійною роботою, в якій студент розробляє 

прогресивні економічні та маркетингові рішення, використовуючи наукові 

принципи і методи, стандарти, нормативні документи. 

У процесі виконання курсового проекту студент повинен самостійно 

знайти та вивчити літературу з обраної теми, узагальнити кращий вітчизняний 

та зарубіжний досвід діяльності підприємств, здійснити відповідний аналіз 

статистичних даних роботи підприємства, показати вміння вирішувати 

маркетингові стратегічні завдання, застосовувати теоретичні положення у 
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вирішенні конкретних проблем підприємства. 

Обґрунтовуючи маркетингові рішення, слід пам’ятати, що для окремих 

функцій маркетингу важко виробити чіткі й однозначні рекомендації та 

правила, тому що вони нерідко формулюються в умовах недостатньої та 

викривленої інформації. Слід також мати на увазі, що маркетолог одночасно діє 

як у реальних умовах, так і в умовах певною мірою штучного світу моделей, 

символів, цифр тощо. А ці моделі не завжди спроможні врахувати мотиваційно-

цільову спрямованість діяльності. Дослідження такої спрямованості є важливим 

доповненням результатів кількісної статистичної оцінки явищ і процесів. 

Розроблення системи маркетингових рішень з урахуванням за результатів 

маркетингового дослідження з використанням статистичного аналізу 

здійснюється за окремими напрямами розвитку 

Напрямами розробки маркетингових рішень на рівні маркетингу за 

результатами маркетингового аналізу є такі, як: оцінювання пропорційності 

розподілу ресурсів і результатів діяльності; маркетингова ефективність 

соціального й економічного розвитку підприємств; ефективність підвищення 

рівня задоволення потреб споживачів, конкурентоспроможності на основі 

аналізу кон’юнктури ринку; тощо. 

Завдання курсового проекту: 

- систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з 

дисципліни, їх застосування при вирішенні конкретних практичних завдань; 

- закріплення навичок самостійної роботи; 

- оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу 

матеріалу. 

У курсовій роботі студент повинен показати: 

- міцні теоретичні знання з обраної теми і проблемний виклад 

теоретичного матеріалу; 

- вміння підібрати, проаналізувати і узагальнити літературні джерела та 

фондові матеріали, вирішувати практичні завдання, робити висновки і 

пропозиції; 

- навички проведення економічного аналізу та розрахунків, володіння 

сучасною обчислювальною технікою; 

- вміння застосовувати методи оцінки економічної та соціальної 

ефективності пропонованих заходів. 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 075 «Маркетинг» здійснено розподіл 

програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами 

освітнього процесу. Зокрема, до курсового проекту з економічного 

обґрунтування маркетингових рішень віднесено такі результати навчання: 
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ПР3 Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, 

аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних 

маркетингових рішень в умовах невизначеності 

ПР6 Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері 

маркетингу та управляти ними 

ПР9 Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових 

інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ  

З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

«ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ» 

 
1.1 Зміст і структура роботи 

В розробці плану курсового проекту, викладі матеріалів потрібно 

дотримуватись певної послідовності. 

Курсовий проект повинен включати розділи: 

Розділ 1.Теоретична частина. 

Розділ 2. Проблемно-аналітична частина. 

Розділ 3.Прикладна частина. 

Висновки. 

Список використаної літератури. 

Додатки (практичний матеріал, використаний в роботі). 

 
У ВСТУПІ необхідно обґрунтувати актуальність теми курсового проекту, 

його практичне і теоретичне значення, сформулювати мету та завдання роботи, 

визначити методи їх рішення. Крім того, у вступі вказується, на яких 

матеріалах виконується дослідження, надається стисла характеристика об’єкта 

дослідження, вказуються очікувані результати дослідження та можливість їх 

подальшого застосування. 

При написанні вступу рекомендується додержуватися наступної 

послідовності. 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з 

відомими розв'язаннями обраної проблеми обґрунтовують актуальність та 

доцільність роботи. При висвітленні стану досліджуваної проблеми слід 

назвати авторів, які внесли найбільш значний вклад в розробку проблеми. 

Обґрунтування актуальності не повинно бути багатослівним. 

Мета і завдання роботи. Формулюють мету роботи і завдання, які 

необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати 

мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на спосіб 

досягнення мети, а не на саму мету. Завдання, які ставляться в роботі, повинні 

відповідати цілям дослідження. Як правило, виходячи із завдань дослідження, 

будується структура роботи. Тому завдання дослідження відповідають змісту 

розділів і підрозділів курсової роботи. 

Об'єкт дослідження – це процес або явище, яке обране для вивчення та 

породжує проблемну ситуацію. В курсовому проекті об’єктом дослідження є 
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діяльність підприємства (організації, установи), за матеріалами якого 

виконується робота. 

Предмет дослідження – конкретна проблема, що міститься в межах 

об'єкта дослідження. Предмет дослідження визначає тему курсового проекту. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Слід перелічити 

використані методи дослідження з посиланням на конкретні завдання, що 

виконувалися  за  допомогою  цих  методів:  ―У  роботі  використано  такі  методи 

наукового дослідження, як ……для визначення……‖. 

Практичне значення одержаних результатів. В роботі слід навести 

рекомендації щодо практичного використання одержаних результатів, а також 

очікуваний ефект від впровадження результатів дослідження. 

Джерелами інформації при написанні курсового проекту мають бути: 

▪ закони, підзаконні акти, накази, які стосуються тематики курсової роботи; 

▪ нормативно-довідковий матеріал; 

▪ планові та звітні документи об'єкту дослідження, які не становлять 

комерційної таємниці (форми та звіти, які подаються до податкових органів, 

баланс підприємства); 

▪ документи, що використовуються в системі управління підприємством; 

▪ дані власних спостережень і маркетингових досліджень. 

Розділ 1. Теоретико-методичні засади обґрунтування маркетингових 

рішень щодо … 

В даному розділі студент дає коротку характеристику обраного рішення, 

розкриває методичні аспекти обґрунтування обраного маркетингового рішення, 

визначає напрямки його впливу на ефективність господарської діяльності 

підприємства. У першому розділі (теоретичному) рекомендується звернути 

увагу на теоретичну складову даної теми і викладу точок зору на неї видних 

вчених-економістів. Ця глава повинна містити опис суті досліджуваної 

проблеми і її роль в системі маркетингу підприємства. 

Перший розділ має теоретичний характер і повинен містити глибокий 

всебічний аналіз стану досліджуваної проблеми на основі пророблення, 

систематизації й осмислення літературних джерел. Крім того, інформаційною 

базою для його написання обов'язково повинні служити Закони і підзаконні 

акти України, що характеризують сучасний стан в досліджуваній сфері. 

У ході написання першого розділу здобувач повинен продемонструвати 

уміння виділяти в досліджуваній проблемі головні, опорні питання, аналізувати 

й узагальнювати їх із застосуванням інструментарію маркетингових 

досліджень. 

Студент повинен ясно представляти, що проблема –  це теоретичне 

чи практичне питання, що вимагає вирішення. Тому в роботі необхідно не 
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тільки поставити конкретні питання, але й досліджувати шляхи і методи їх 

вирішення. При характеристиці ступеня розробленості обраної проблеми 

студенту варто зупинитися на питаннях, які носять дискусійний, спірний 

характер, а також, які отримали визнання й поширення на практиці, не 

вивчених у даний час і потребуючих детального пророблення. На основі даного 

угрупування студент повинен обґрунтувати новизну своєї роботи, 

охарактеризувати те коло питань, які дістануть розробку в ході дослідження. 

У цьому ж розділі необхідно дати обґрунтування і розкрити економічну 

природу показників для аналізу маркетингової діяльності підприємства. 

Успіх написання роботи багато в чому залежить від правильної 

постановки і формулювання мети проведеного дослідження. Ціль роботи це ті 

конкретні результати, які бажає отримати дослідник. Вона повинна бути чітко 

сформульована, без зайвої деталізації. 

Після формулювання мети роботи варто чітко встановити задачі її 

вирішення, виробити відповідні критерії й інструментарій. Задачі, розв'язувані 

в ході виконання роботи, можуть носити програмний і непрограмний характер і 

бути економічними, соціальними, організаційними, технічними, стратегічними, 

поточними, оперативними, стандартними і нестандартними. 

Після можливих варіантів вирішення поставлених задач, на основі 

обраних критеріїв, здійснюється їх опис і техніка застосування в умовах 

конкретного підприємства. Обсяг глави не повинен перевищувати 15 сторінок. 

Розділ 2. Економічне обґрунтування маркетингових рішень щодо 

підвищення ефективності діяльності підприємства  

Розділ може бути виконаний у вигляді двох – трьох підрозділів з метою 

розкриття стану питань, що досліджуються на даному підприємстві, виявлення 

позитивних і негативних сторін в його діяльності. На початку розділу потрібно 

привести загальну характеристику об'єкта дослідження, в якому викладаються 

відомості про продукцію, що виготовляється, організацію технологічного 

процесу, структуру управління, організаційний механізм стратегічного 

маркетингу на підприємстві з врахуванням специфіки галузі та надаються 

основні техніко-економічні показники. 

Здобувач повинен виконати детальний аналіз фактичного стану 

досліджуваної проблеми на матеріалах конкретного об’єкта або галузі (краще 

за всього – зв’язку). Треба надати основні економічні показники діяльності 

об’єкта дослідження за звітний період, схему структури апарату управління з 

коментарем (організаційна структура), перелік основних конкурентів.  

Джерелом інформації можуть бути планові і фактичні показники 

господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, 

розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших 
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методів збирання первинної інформації (наприклад, з Інтернет). 

В процесі аналізу спершу слід з’ясувати, як підприємство розвивалося у 

попередні два-три роки. Аналіз змін проводять за такими напрямками: збут 

(динаміка кількості замовлень і обсягів продажу); результати господарської 

діяльності (динаміка обсягів прибутку та показників ліквідності й 

рентабельності); динаміка основних засобів, оборотних коштів і фондів 

заробітної плати. Причому динаміка показників приводиться за декілька 

останніх років, а поглиблений аналіз, включаючи впливи різних чинників на 

показник, що досліджується за звітний рік в порівнянні з попереднім або 

плановим. За результатами аналізу визначають вузькі місця (відхилення, 

нелогічні процеси, надмірні витрати тощо) в діяльності підприємства і на 

підставі цього визначають проблему (або кілька проблем). Розділ завершується 

короткими висновками з одержаних результатів. 

В цьому розділі студент висвітлює основні результати аналізу діяльності 

підприємства за обраним напрямком дослідження, визначає резерви 

підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, формулює 

господарське рішення, спрямоване на таке підвищення, проводить економічне 

обґрунтування доцільності реалізації обраного рішення та оцінює його вплив на 

ефективність діяльності підприємства. Обсяг 15 – 20 сторінок. 

2.1. Аналіз результатів діяльності підприємства. В даному параграфі 

студент, використовуючи статистичну та фінансову звітність підприємства, 

наводить таблиці, що містять структурно-динамічний аналіз тих показників 

діяльності підприємства, які характеризують обраний напрямок дослідження. 

Тут же дається їхня економічна характеристика з визначенням основних 

тенденцій. 

2.2. Визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності 

підприємства. В даному параграфі студент, використовуючи методи 

абсолютних та відносних різниць, ланцюгових підстановок або інші, визначає 

резерви покращання використання тих чи інших ресурсів на підприємстві, 

створюючи підґрунтя для вибору господарського рішення, спрямованого на 

реалізацію встановленого резерву. 

2.3. Економічне обґрунтування маркетингового рішення щодо.. Цей 

параграф передбачає чітке формулювання маркетингового рішення та 

конкретизацію мети його прийняття. Детально перераховуються всі можливі 

наслідки рішення, особливо виділяються позитивні наслідки, заради яких 

приймається рішення. Встановлюється тип рішення. Здійснюється економічне 

обґрунтування обраного маркетингового рішення. 

Розділ 3. Оцінювання ефективності маркетингового рішення. Він 

включає узагальнення теоретичного матеріалу, проведеного аналізу і розкритих 
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при цьому резервів, пропонуються шляхи вирішення питань, які 

досліджуються, обґрунтовуються маркетингові заходи щодо поліпшення 

економічного становища підприємства. Основними розрахунковими 

показниками є прибуток, окупність витрат на розробку і впровадження 

маркетингових заходів, підвищення якості продукції, зниження витрат і інші. 

Доцільність і реальність заходів, що рекомендуються, має бути підкріплена 

відповідними розрахунками і фактичними даними. Запропонувати заходи з 

покращення управління маркетинговою діяльністю, із прийняття більш 

оптимальних рішень, і навести рекомендовану метрику обчислення 

ефективності і результативності цих заходів. Обсяг глави не більше десяти 

сторінок. 

Виходячи з типу обраного маркетингового рішення студент проводить 

економічну оцінку його ефективності та оцінює доцільність реалізації такого 

рішення.  

В даному параграфі студент узагальнює розрахунки впливу маркетингового 

рішення на ефективність діяльності підприємства. Такі розрахунки доцільно 

зводити в таблицю, форма якої може мати наступний вигляд: 

Таблиця– Приклад оформлення впливу запропонованого маркетингового 

рішення на ефективність діяльності підприємства 

 

Показники, що 

характеризують 

різні аспекти 

діяльності 

підприємства 

До впровадження 

рішення 

Після 

впровадження 

рішення 

Ефект від 

впровадження 

рішення 

… … … … 

Разом 
   

Залежно від особливостей теми вміст останніх двох розділів може бути 

зміненим за рахунок детальнішого розгляду одних питань і виключення інших, 

які в умовах конкретного підприємства не мають істотного значення. Висновок 

є логічним завершенням курсового проекту. У ньому необхідно коротко 

сформулювати основні положення роботи. У стислій формі зробити виводи з 

матеріалу, викладеного в проблемно-аналітичній частині роботи. 

У ВИСНОВКАХ з роботи студент повинен сформулювати висновки, які 

являють собою стислий виклад результатів, отриманих при вирішенні кожної з 

поставлених задач й обґрунтування можливості їх застосування в практичній 

діяльності досліджуваного підприємства, ринка або торговельної марки. 

Висновки варто формулювати чітко, без зайвої деталізації. Пропозиції 

даються також стисло з ухилом на конкретні заходи для поліпшення стану 
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досліджуваних параметрів конкретного підприємства. Варто уникати загальних 

слів, типу «поліпшити», «підсилити», «підвищити» без підтвердження 

конкретними пропозиціями і заходами. Наприклад, підвищити ефективність 

реклами підприємства у 2021 р. на 1%, за рахунок використання економічних 

носіїв. 

Формулювання висновків доцільно проводити у наступній послідовності. 

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі розкривають 

методи вирішення поставленого в курсовій роботі завдання, їх практичний 

аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями. Крім того, необхідно навести 

якісні та кількісні показники здобутих результатів, обґрунтувати достовірність 

результатів, викласти рекомендації щодо їх використання та можливості 

впровадження одержаних результатів в практичну діяльність підприємства, що 

було базою дослідження. 

У висновках необхідно також відобразити особистий вклад автора 

курсової роботи в розв’язання досліджуваного завдання. 

Далі потрібно помістити список використаних джерел літератури, який 

повинен містити перелік книг, статей, методичних і офіційних матеріалів, 

використаних при виконанні роботи. Джерела потрібно розташовувати в 

певному порядку: спочатку наводяться законодавчі та нормативні акти, 

статистичні довідники, загальна та спеціальна література за алфавітом або в 

порядку появи посилань в тексті. Зведення про джерело необхідно давати 

відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. 

1.2. Вимоги до оформлення курсового проекту 

Курсовий проект має виконуватися державною мовою. Текст роботи 

повинен викладатися сучасною літературною мовою з використанням 

загальноприйнятої економічної та математичної термінології, не мати 

граматичних та стилістичних помилок. 

Інтервал, шрифт. Робота оформлюється як рукопис, надрукований за 

допомогою комп'ютеру на одній стороні аркушу білого паперу формату А4 

(297х210 мм), абзацний відступ 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1,5 (до 30 

рядків на сторінці) і набирається шрифтом Times New Roman Cyr, 14. Формули 

набираються в Microsoft Equation. Розмір шрифту для написання заголовків у 

рядках і колонках таблиць і пояснювальних даних на рисунках і в таблицях 

встановлює виконавець звіту.  

Поля. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких 

розмірів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Заголовки 

структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «РОЗДІЛ 1» 

та ін. друкують великими літерами симетрично до тексту та виділяють жирним 

накресленням. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім 
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першої) з абзацу, жирним накресленням, вирівняти за шириною. Крапку в кінці 

заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень їх  

розділяють крапками. Заголовки пунктів – маленькими літерами (крім перших 

великих) з абзацу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовку, 

надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовком, 

приміткою, прикладом має бути не менше ніж два міжрядкових інтервали. Не 

дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту 

на останньому рядку сторінки. Кожну структурну частину роботи треба 

починати з нової сторінки. 

Нумерація. Першою сторінкою 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. Нумерація сторінки роботи 

мають бути пронумеровані арабськими цифрами (у правому верхньому куті без 

тире, крапки та знака №). Нумерація має бути наскрізною від титульного 

аркуша до останньої  сторінки, включаючи всі ілюстрації та додатки. (Номер 

сторінки на титульному аркуші не проставляється)  

Позначення сторінок дипломної роботи починається зі «ЗМІСТУ». 

Розділи:  ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ,  ДОДАТКИ, РЕФЕРАТ не нумерують. Розділи пронумеровані 

арабськими  цифрами, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка 

друкують заголовок розділу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, 

використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими 

ставиться крапка. 

Рисунки. Рисунки (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти, 

діаграми) і таблиці необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони 

згадані вперше, або ж на наступній сторінці. Якщо ілюстрації і таблиці 

розміщені на окремих сторінках, то ці сторінки нумерують за загальною 

нумерацією сторінок.  Таблицю чи ілюстрацію на аркуші формату, більшого за 

А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після 

згадування в тексті або в  додатках. Рисунок розміщують по центру без 

абзацного відступу. 

1. Якщо рисунки створені не автором звіту, подаючи їх у звіті, треба 

дотримуватися вимог чинного законодавства України про авторське право. 

Рисунки нумерують наскрізно арабськими цифрами, крім рисунків у додатках. 

Дозволено рисунки нумерувати в межах кожного розділу. У цьому разі номер 

рисунка складається з номера розділу та порядкового номера рисунка в цьому 

розділі, які відокремлюють крапкою, наприклад, «Рисунок 3.2» – другий 

рисунок третього розділу.  
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2. Рисунки кожного додатка нумерують окремо. Номер рисунка додатка 

складається з познаки додатка та порядкового номера рисунка в додатку, 

відокремлених крапкою. Наприклад, «Рисунок В.1 –____________», тобто 

перший рисунок додатка В. 

3. Назву рисунка друкують з великої літери та розміщують під ним 

посередині рядка, наприклад, «Рисунок 2.1 – Вплив порогового рівня 

рентабельності на NPV». 

  

ПРИКЛАД 

NPV 

 

Рисунок 2.1 – Вплив порогового рівня рентабельності на NPV  

 

Таблиці. Цифрові дані пояснювальної записки треба оформлювати як 

таблицю відповідно до форми, поданої нижче. Таблицю розміщують 

посередині.  

1. Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, 

можна не наводити, якщо це не ускладнює користування таблицею. 

 

ПРИКЛАД 

 

Таблиці нумерують наскрізно арабськими цифрами, крім таблиць у 

додатках. Дозволено таблиці нумерувати в межах розділу. У цьому разі номер 

таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, 

відокремлених  крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» – перша таблиця другого 

розділу. 

Чиста поточна вартість 

нарощуваним підсумком 

Час 

Енп =0.1 
     Енп =0.15 

      Енп =0.18 

        Енп =0.2 
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Таблиця 1.1 – Приклад оформлення таблиць 

 
 

2. Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка 

складається з позначення додатка та порядкового номера таблиці в додатку, 

відокремлених крапкою. Наприклад, «Таблиця В.1 – ______________», тобто 

перша таблиця додатка В. Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі 

формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину 

під іншою або поруч, чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. У 

кожній частині таблиці повторюють її головку та боковик. У разі поділу 

таблиці на частини дозволено її головку чи боковик заміняти відповідно 

номерами колонок або рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами в першій 

частині таблиці.  

Слово «Таблиця        » подають лише один раз над першою частиною 

таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують 

«Продовження таблиці    » або «Кінець таблиці ____» без повторення її назви, 

вирівнявши за шириною. Назву таблиці друкують з великої літери і 

розміщують над таблицею з абзацного відступу, вирівнявши за шириною. 

Формули в 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 

сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) 

(перша формула третього розділу). 

1. Формули та рівняння подають посередині сторінки симетрично тексту 

окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано. Найвище та 

найнижче розташування запису формул(и) та/чи рівняння(-нь) має бути на 

відстані не менше ніж один рядок від попереднього й наступного тексту.  

2. Нумерують лише ті формули та/чи рівняння, на які є посилання в тексті 
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звіту чи додатка.  

3. Формули та рівняння у звіті, крім формул і рівнянь у додатках, треба 

нумерувати наскрізно арабськими цифрами. Дозволено їх нумерувати в межах 

кожного розділу. 

4. Номер формули чи рівняння друкують на їх рівні праворуч у 

крайньому положенні в круглих дужках, наприклад (3). У багаторядкових 

формулах або рівняннях їхній номер проставляють на рівні останнього 

рядка/ 

ПРИКЛАД 

 

   (1)  

 

де z – є параметром показового закону розподілу або щільністю 

потоку потреби у відповідному товарі;  

e – фундаментальна математична константа. 

Посилання. Під час написання роботи автор повинен давити 

посилання на використані літературні джерела, звідки запозичений 

матеріал або окремі результати. У випадку виявлення запозиченого 

матеріалу (тексту, таблиць, розрахунків, графіків тощо) без посилання на 

автора та джерело робота знімається із захисту. У разі посилання на 

структурні елементи бакалаврської роботи  зазначають відповідно номери 

розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, позицій переліків, рисунків, 

формул, рівнянь, таблиць, додатків.  

Посилаючись, треба використовувати такі вирази: «у    розділі 2»,  

«див. 2.1», «відповідно до 2.1», «(рисунок 2.3)», «відповідно до таблиці 

2.3», «згідно з формулою (2.1)», «у рівняннях (2.2) – (2.5)», «(додаток Г)» 

тощо. Дозволено в посиланні використовувати загальноприйняті та 

застандартовані скорочення згідно з ДСТУ 3582:2013, наприклад, «згідно 

з рис. 1.1», «див. табл. 3.3» тощо.  

Посилаючись на позицію переліку, треба зазначити номер 

структурного елемента роботи та номер позиції переліку з круглою 

дужкою, відокремлені комою. Якщо переліки мають кілька рівнів – їх 

зазначають, наприклад: «відповідно до 2.1, б), 2)». Посилання на джерело 

інформації, наведене в переліку джерел посилання, рекомендовано 

подавати так: номер у квадратних дужках, за яким це джерело зазначено в 

переліку джерел посилання, наприклад, «у роботах [2] – [3]». 

Список використаних джерел формується у порядку появи посилань у 

тексті. Бібліографічний опис списку використаних джерел у роботі може 
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оформлятися студентом за його вибором з урахуванням Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація». 

Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися 

обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього 

джерела.  

ПРИКЛАД Статті 

Куваєва Т. В. Критеріальна модель оцінювання результативності 

партнерських відносин промислового підприємства. Економічний вісник 

Національного гірничого університету. 2020. №1. С. 177–186. 

https://doi.org/10.33271/ev/69.177 (журнал включений до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus). 

Підручники 

Корінєв В. Л., Дацій О. І., Корецький М. Х. Маркетингова цінова 

політика: підручник. К. : ЦУЛ, 2019. 200 с. 

Електронний ресурс 

Касян С. Я. Маркетинговий розподіл інноваційної продукції 

високотехнологічних підприємств на основі віртуального забезпечення та 

екологістики. Економічний вісник НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». 2019. 

№16. С. 326–339. [Електронний ресурс]. Режим доступу, 14.03.2021 р.: 

http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182736/182661. DOI: 

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182736. 

Монографія 

Krykavskyy Yevhen, Kasian Serhii. Integration of Marketing Communications 

and Logistics Distribution of High-Tech Enterprises on the Basis of Innovative 

Knowledge Generation : Chapter VIII. Editors: Figurska Irena, Ellena Shevtscova, 

Sokół Aneta : Modern Processes of Economic Development – Economics and Law. 

Germany, Aachen : Shaker Verlag Publishing, November 2017. P. 89–105 (128 p.). 

ISBN 978-3-8440-5640-2. Bibliographic information published by the Deutsche 

Nationalbibliothek, available: http://dnb.d-nb.de. 

Додатки. До додатків може включатися допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття роботи: проміжні формули і розрахунки; 

таблиці допоміжних цифрових даних; ілюстрації допоміжного характеру; інші 

дані та матеріали. Додатки позначають послідовно великими літерами 

української абетки, крім літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, 

ДОДАТОК Б. 

Дозволено позначати додатки літерами латинської абетки, крім літер І та 

О. У разі повного використання літер української і/або латинської абеток 

дозволено позначати додатки арабськими цифрами. Один додаток позначають 

як ДОДАТОК А, друкують великими літерами симетрично до тексту та 
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виділяють жирним накресленням. Рисунки, таблиці, формули та рівняння в 

тексті додатків треба нумерувати в межах кожного додатка, починаючи з 

літери, що позначає додаток, наприклад, рисунок Г.3 – третій рисунок додатка 

Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула 

додатка А. Якщо в додатку один рисунок, одна таблиця, одна формула чи одне 

рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця Г.1, формула (В.1). 

 

РОЗДІЛ 2 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

«ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ» 

 
1. Підвищення ефективності структурної політики щодо розподілу й 

використання ресурсів.  

2. Підвищення маркетингової ефективності соціального й економічного 

розвитку підприємств.  

3. Підвищення маркетингової ефективності на основі регулювання 

пропорційності розподілу ресурсів і результатів діяльності. 

4. Підвищення рівня задоволення потреб споживачів, 

конкурентоспроможності на основі аналізу кон’юнктури ринку.  

5. Підвищення маркетингової ефективності та інтенсифікації на основі 

регулювання динаміки ефекту й витрат.  

6. Регулювання динаміки обсягу ефекту з урахуванням динаміки ресурсів 

та ефективності їх використання.  

7. Підвищення маркетингової ефективності діяльності на основі 

оцінювання й регулювання ризиків і кризових ситуацій.  

8. Підвищення маркетингової ефективності на основі оцінювання й 

регулювання внутрішньофірмових балансових зв’язків.  

9. Підвищення маркетингової ефективності діяльності на основі 

оцінювання й регулювання інвестиційної діяльності підприємств.  

10. Підвищення маркетингової ефективності діяльності на основі 

статистичного (у тому числі превентивного) прогнозування. 

11. Економічне обґрунтування доцільності реалізації товару на 

галузевому ринку України. 

12. Фінансово-економічна експертиза інвестиційного проекту по 

реалізації товару на регіональному ринку. 

13. Економічне обґрунтування рішення щодо реалізації на вітчизняному 

ринку товару. 

14. Економічне обґрунтування доцільності реалізації на вітчизняному 

ринку товару і відмова від його імпортування. 
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15. Економічне обґрунтування і вибір доцільного способу і шляху 

реалізації товару в Україні. 

16. Економічне обґрунтування створення дилерської мережі для 

покращання реалізації товару. 

17. Оцінювання конкурентоздатності товару та економічне обґрунтування 

доцільності освоєння його виробництва в Україні. 

18.  Обґрунтування стратегічних рішень на функціональному рівні 

управління продуктом, управління рухом товарів 

19. Обґрунтування управлінських рішень щодо маркетингових 

комунікацій підприємства (фірми). 

20. Обґрунтування управлінських рішень щодо асортиментної  політики 

підприємства (фірми). 

21. Обґрунтування управлінських рішень щодо каналів розподілу товарів 

виробничого (споживчого) призначення. 

22. Обґрунтування управлінських рішень щодо комерційної діяльності 

підприємства на основі маркетингової концепції. 

23. Обґрунтування управлінських рішень стосовно товарних запасів на 

підприємстві. 

24. Обґрунтування управлінських рішень щодо розробки цінових 

стратегій на підприємстві (фірмі).  

25. Обґрунтування управлінських рішень щодо інформаційного 

забезпечення маркетингової діяльності підприємства (фірми). 

26. Обґрунтування маркетингових рішень щодо управління ризиками в 

комерційній діяльності  підприємства (фірми). 

27. Обґрунтування маркетингових рішень щодо управління персоналом в 

маркетингових підрозділах фірми (підприємства) 

28. Обґрунтування ефективності використання цифрового маркетингу на 

підприємствах 

29. Обґрунтування ефективності застосування цифрового маркетингу як 

складової частини PR-стратегії підприємства 

30. Економічне обґрунтування рішення щодо реалізації CRM-систем як 

способу формування конкурентних переваг на ринку 

31. Обґрунтування ефективності розвитку бізнесу за рахунок 

інструментів інтернет-маркетингу 

32. Обґрунтування ефективності застосування нейромаркетингу на 

підприємстві як інструменту дослідження поведінки споживачів  
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РОЗДІЛ 3. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ І ЗАПОБІГАННЯ 

АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ 

 

Відповідно до «ПОЛОЖЕННЯ про систему запобігання та виявлення 

плагіату у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 

(зі змінами та доповненнями, затвердженими Вченою радою НТУ «Дніпровська 

політехніка» від 26.03.2019 р.). Метою цього Положення є встановлення засад 

політики Університету щодо запобігання поширенню плагіату в письмових 

роботах учасників освітнього процесу; формування культури коректної роботи 

із джерелами інформації; дотримання вимог наукової етики та поваги до 

інтелектуальних надбань; активізація самостійності й індивідуальності при 

створенні авторського твору і відповідальності за порушення 

загальноприйнятих правил цитування [50, с. 4]. Зазначається, що 

Кваліфікаційна робота – це навчально-наукова робота, яка може передбачатися 

на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення 

відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) 

вимогам стандартів вищої освіти [50, с. 4]. У кваліфікаційних роботах є 

недопустимий Академічний Плагіат, як оприлюднення (частково або повністю) 

наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без 

відповідного посилання (ст. 69 ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-

VII). Академічний плагіат є неприпутимий у таких його видах: плагіат 

фрагментів письмових робіт та повних текстів; плагіат ідей, даних, моделей, 

ілюстрацій тощо; відсутність належних посилань за відсутності привласнення 

авторства; помилки цитування [50, с. 5]. 

Не допутимий є самоплагіат, як публікація однієї і тієї самої наукової 

роботи (цілком або з несуттєвими змінами) в декількох виданнях, а також 

повторна публікація (цілком або з несуттєвими змінами) раніше оприлюднених 

статей, монографій, інших наукових робіт як нових наукових робіт; дуплікація 

наукових результатів – публікація повністю чи частково одних і тих самих 

наукових результатів у різних статтях, монографіях, інших наукових працях як 

нових результатів, які публікуються вперше [50, с. 5]. 

Слід звернути увагу про недопущення фабрикації, що полягає у наведенні 

у письмових роботах здобувачів та в наукових роботах вигаданих чи 

неперевірених даних, зокрема статистичних даних, результатів експериментів, 

розрахунків чи емпіричних досліджень, фотографій, аудіо- та відеоматеріалів 

тощо; посилання на вигадані джерела інформації або навмисне посилання не на 

справжнє джерело; приписування іншим особам текстів, думок чи ідей, яких 

вони не висловлювали чи не публікували [50, с. 5]. 
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Також слід звернути увагу на неприпустимість фальсифікації, як 

необґрунтованого корегування результатів власних наукових досліджень чи 

виконання навчальних завдань (таке, що не базується на повторних чи 

додаткових дослідженнях, вимірюваннях або розрахунках, виправленні 

виявлених помилок тощо); наведення у письмових роботах здобувачів та в 

наукових роботах свідомо 

змінених літературних даних та даних, отриманих із інших джерел; 

зокрема, статистичних даних, результатів експериментів, розрахунків чи 

емпіричних досліджень, фотографій, аудіо- та відеоматеріалів тощо без 

належного обґрунтування причин і зазначення методики їх корегування; 

наведення неповної або викривленої інформації про апробацію результатів 

досліджень та розробок [50, с. 5-6]. 

У Положенні, п. 4.1.1. зазначається, що перевірка рівня запозичень у 

кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти здійснюється випусковою 

кафедрою відповідно до графіка дипломного проектування (не пізніше ніж за 

три дні до захисту роботи). Перевірка виконується відповідальною особою, 

призначеною завідувачем кафедри, шляхом вводу кваліфікаційної роботи до 

певної електронної системи (п. 4.1.2.). Відповідальна особа (нормоконтролер) 

приймає у друкованому вигляді підписану керівником завершену 

кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти, а також її електронну версію у 

форматі *.rtf (Rich Text Format), *.doc (Word 97 - Word 2003), *.docx (Word 

2007), *.pdf (Portable Document Format). Відповідальна особа вибірково 

перевіряє електронну версію кваліфікаційної роботи на предмет її відповідності 

друкованій версії. Якщо версії неідентичні, то кваліфікаційна робота 

повертається здобувачеві для усунення розбіжностей (п. 4.1.3.) [50, с. 6-7] 
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