
Написання наукових робіт на замовлення, Студія «Експерт» т. 093-599-69-86 
 

 

 

1. Приклад титульної сторінки курсової роботи для МАУП .......................... 2 

2. Приклад титульної сторінки курсової роботи  для КНУ ............................. 3 

3. Приклад титульної сторінки курсової роботи  НАУ .................................... 4 

4. Приклад титульної сторінки курсової роботи  КНТЕУ ............................... 5 

5. Приклад титульної сторінки курсової роботи ЛНУ ..................................... 6 

6. Приклад титульної сторінки курсової роботи КНЕУ .................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Написання наукових робіт на замовлення, Студія «Експерт» т. 093-599-69-86 
 

1. Приклад титульної сторінки курсової роботи для МАУП 

 

Міжрегіональна Академія управління персоналом 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни “Економіка підприємства” 

на тему _____________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

Студента(ки) _____ курсу ______ групи напряму 

підготовки__________________ спеціальності 

_______________________ 

___________________________________ (прізвище та 

ініціали)  

Керівник ___________________________ 

____________________________________ (посада, 

вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

Національна шкала __________________ Кількість балів 

_____ Оцінка: ECTS ____ Київ-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2023 
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2. Приклад титульної сторінки курсової роботи  для КНУ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА 

Факультет соціології 

Кафедра галузевої соціології 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА  

на тему: 

"ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ" 

 

 

 

Виконавець: Сидоренко Галина Іванівна, 

студентка 3 курсу спеціальності "Соціологія" 

групи № 3 

 

Науковий керівник: Туленков Микола Васильович, 

доктор соціологічних наук, професор 

 

 

 

Київ-20__ 
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3. Приклад титульної сторінки курсової роботи  НАУ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий інститут неперервної освіти 

Кафедра управління професійною освітою 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

На тему:_________________________________________________________ 

 

Робота виконана студентом (кою) ______ курсу _______ групи 

_____________________________ (прізвище) 

_____________________________ (ім’я, по батькові)  

Науковий керівник _____________________________ 

(науковий ступінь, посада) _____________________________ 

(прізвище) _____________________________ (ім’я, по батькові)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2023 
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4. Приклад титульної сторінки курсової роботи  КНТЕУ 

 

Київський національний торговельно-економічний університет  

Кафедра економіки та фінансів підприємства  

КУРСОВА РОБОТА  

з дисципліни  

«Економіка і фінанси підприємства»  

на тему __________________________________________________________ 

(назва теми)  

(за матеріалами ____________________________________________)  

(назва та місцезнаходження підприємства)  

 

Студента (ки) ____ курсу ____ групи _________ факультету  

спеціальності _______________________________________  

спеціалізації ________________________________________ 

___________________________________________________                 

(прізвище, ім’я та по батькові студента)  

 

Науковий керівник ___________________________________                                       

(посада, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

Кількість балів:________  

Члени комісії: 

(підпис) (прізвище та ініціали) _________ ____________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали) _________ ____________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали) _________ ____________________ 

 

 

Київ-2023 
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5. Приклад титульної сторінки курсової роботи ЛНУ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Факультет управління фінансами та бізнесу 

Кафедра державних та місцевих фінансів 

 

КУРСОВА  РОБОТА 
за спеціалізованими програмами 

(магістерська програма: Державний фінансовий менеджмент) 

 

 

за спеціальністю “____________________________________” 

 

на тему:  

 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

 

Галузь знань______________________________  
                                                             (код та найменування галузі) 
 

спеціальність:  ___________________________ 
                                 (код та найменування спеціальності) 
  

  

освітній ступінь:    ___________ 
                                                  (магістр) 

 

Науковий керівник: Виконавець: 

__________________________ студент гр. __________ 

 (наук. ступень, посада, прізвище, ініціали) ____________________ 
 (Прізвище, ініціали) 

__________________ ____________________ 
 (підпис) (підпис) 

“____”___________ 201_ р. “___”_________ 201_ р. 

 

 

Загальна кількість балів  _____  ____________________________________ 
 (підпис, ПІП членів комісії) 
 

Львів 201_ р. 
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6. Приклад титульної сторінки курсової роботи КНЕУ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

Кафедра макроекономіки та державного управління 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни «Макроекономіка» 

на тему:_______________________ 

Студента (ки) 4-го курсу ……… групи 

напряму підготовки – 6601 «Менеджмент» 

спеціалізації – 6601/2 «Менеджмент державних установ» 

                                                    ..................................................................................  

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

Науковий керівник ______________ 

(Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) 

Національна шкала _______________________ 

Кількість балів: ________ Оцінка: ECTS _____ 

Члени комісії: 

(підпис) (прізвище та ініціали) _________ ____________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали) _________ ____________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали) _________ ____________________ 

 

 

м. Київ — 20__ рік 


