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ВСТУП 

 

В умовах проведення кардинальних змін в системі економіки України, 

широкого розвитку підприємництва, створення механізму ринкових відносин 

та формування інноваційної економіки, важливого значення набуває 

одержання бакалаврами знань, які дозволяють проводити оцінку фінансової 

діяльності різних елементів інфраструктури ринку та використовувати 

отримані результати для розробки та прийняття економічно обґрунтованих 

рішень для подальшого ефективного розвитку. 

Дисципліна «Фінанси» є нормативною і базовою для підготовки 

фахівців усіх напрямів галузі знань «Управління та адміністрування». 

Метою вивчення дисципліни «Фінанси» є формування знань з теорії 

фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і 

мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової 

системи. 

Завдання дисципліни «Фінанси» полягає у вивченні сутності, функцій 

та ролі фінансів у ринковій економіці; теоретичних основ державних, 

корпоративних і міжнародних фінансів та засад функціонування фінансової 

системи держави. 

Предметом дисципліни «Фінанси» виступають економічні відносини з 

приводу формування, розподілу і використання централізованих і 

децентралізованих фінансових ресурсів. 

Дисципліни «Фінанси» має міжгалузевий характер, завершальний етап 

вивчення якої – це написання курсової роботи, яка є самостійною письмовою 

роботою, видом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. 

Виконання самостійної роботи повинне сприяти закріпленню, поглибленню й 

узагальненню знань, одержаних студентами під час навчання, і застосування 

цих знань при розв’язанні конкретних задач. Тому мета курсової роботи з 

дисципліни «Фінанси» полягає в застосуванні набутих знань з теорії 

фінансів, вмінні використовувати літературні джерела та нормативно-
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правову базу; узагальненні, систематизації та аналізі статистичних даних й 

фінансової звітності з метою виявлення проблематичних аспектів і пошуку 

шляхів їх вирішення та вміння аргументувати власну точку зору. 

Для досягнення поставленої мети курсової роботи необхідно вирішити 

наступні завдання: 

- оволодіти фінансовими категоріями; опанувати фінансову 

термінологію; 

- забезпечити високий теоретичний рівень курсової роботи на основі 

глибокого вивчення Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, 

інструктивних та методичних матеріалів Міністерства фінансів України, 

Державної податкової адміністрації України; 

- ґрунтовно ознайомитись з навчальною та науковою літературою з 

обраної теми дослідження для найбільш повного розкриття дискусійний 

питань та висвітлення досліджуваних проблем; 

- продемонструвати вміння аналізувати цифровий матеріал з теми 

курсової роботи, виявляти тенденції та закономірності фінансових процесів, 

їх пропорції та чинники впливу; 

- гармонійно поєднувати теоретичні положення з діагностикою 

фінансових явищ та процесів з аналізом цифрового матеріалу; 

- здійснювати оцінку виробничих ситуацій і діючої практики, 

доповнювати роботу плановими та прогнозними даними конкретних 

економічних суб’єктів; 

- забезпечити необхідний науковий стиль викладу матеріалу, належне 

оформлення курсової роботи згідно вимог. 

В ході написання курсової роботи студенти готуються до вирішення 

більш складної задачі – складання державного іспиту для отримання 

освітнього ступеня «бакалавр», а також для подальшого виконання 

дипломного проекту, де економічне обґрунтування досліджень є важливою 

задачею. 
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1. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 

 

Тема курсової роботи обирається студентом із наведеної тематики. 

Розробляється план написання курсової роботи з урахуванням завдань та 

специфіки об’єкта дослідження, після чого узгоджується з керівником 

курсової роботи. 
 

Теоретична частина курсової роботи (тематика) 

1. Соціально-економічна сутність фінансів як особливої форми 

економічних відносин. 

2. Еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку комерційних та 

некомерційних фінансових послуг в Україні. 

3. Роль фінансів в умовах глобалізації. 

4. Зміст, організація і шляхи вдосконалення фінансового контролю. 

5. Проблеми оздоровлення фінансової системи України в умовах 

глобалізаційних перетворень. 

6. Оптимізація структури фінансової системи України. 

7. Організація управління фінансами в Україні та шляхи його 

вдосконалення. 

8. Шляхи фінансової стабілізації в Україні. 

9. Особливості формування механізму емісійної діяльності банків.  

10. Фінансова політика Україна в умовах глобалізації. 

11. Фінансовий механізм та проблеми його становлення в Україні. 

12. Підвищення результативності державного фінансового контролю. 

13. Аналіз використання системно-синергетичного підходу сталого розвитку 

в практичній діяльності фінансових установ.  

14. Інтеграційні форми реалізації стратегії розвитку фінансових установ.  

15. Роль фінансових кластерів у забезпеченні розвитку економіки України. 

16. Еволюційно-теоретичні моделі сталого розвитку підприємств. 
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17. Дослідження механізмів інтеграції фінансових послуг на різних рівнях 

національної економіки. 

18. Фінансові ресурси держави: проблеми формування та ефективного 

використання. 

19. Державний фінансовий контроль як інструмент бюджетної політики 

держави. 

20. Роль державних фінансів в умовах розвитку фінансових відносин. 

21. Елементи контролінгу ефективності використання бюджетних коштів. 

22. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави. 

23. Бюджетний механізм та фактори бюджетної безпеки держави. 

24. Концептуальні заходи щодо управління бюджетними ресурсами в 

Україні. 

25. Державний бюджет, проблеми формування та використання ресурсів. 

26. Склад та структура Державного бюджету України. 

27. Проблеми формування дохідної частини Державного бюджету України. 

28. Видатки Державного бюджету України. 

29. Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність 

підприємств. 

30. Удосконалення податкового механізму на основі визначення 

податкового потенціалу. 

31. Роль податкової системи в інвестиційній політиці України. 

32. Податкові важелі забезпечення сталого економічного розвитку. 

33. Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування та шляхи її 

забезпечення. 

34. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: проблеми і шляхи їх 

вирішення. 

35. Міжбюджетні трансферти та їх роль у зміцненні фінансової бази 

місцевих фінансів. 

36. Місцеві податки та збори: внесок у забезпечення фінансової стабільності 

регіонів. 
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37. Пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку. 

38. Джерела формування доходів державних цільових фондів України. 

39. Організаційні та правові норми функціонування цільових фондів 

зарубіжних країн. 

40. Взаємовідносини підприємств з державними цільовими фондами. 

41. Проблеми залучення фінансових ресурсів, формування структури та 

повернення державного боргу України. 

42. Управління бюджетним дефіцитом у розвинутих країнах. 

43. Державний кредит та його розвиток в Україні. 

44. Державні запозичення та фінансова безпека української держави. 

45. Оцінка ризиків діяльності фінансових установ та їх страхування в 

сучасних умовах. 

46. Діагностика економічної безпеки фінансових установ. 

47. Проблеми розвитку страхового ринку України. 

48. Особливості фінансово-господарської діяльності страхових товариств. 

49. Аналіз конкурентних відносин фінансового ринку України.  

50. Методи аналізу фінансового ринку України. 

51. Форфейтингові фінансові компанії та їх роль на фінансовому ринку. 

52. Ф'ючерсні та форвардні ринки, особливості розвитку в Україні. 

53. Уніфікація і гармонізація державних фінансів країн-членів ЄС. 

54. Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави. 

55. Міжнародне оподаткування і офшорні центри. 

56. Види та характеристика міжнародних кредитів України. 

 

 

Практична частина курсової роботи 

Практичною частиною написання курсової роботи з дисципліни 

«Фінанси» є аналіз економічних показників рекомендованих об’єктів 

дослідження. У ході цього дослідження необхідно проаналізувати 

статистичні дані щодо вибраної теми в цілому по Україні та області, місту. 
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Аналітичний матеріал варто наводити по ходу викладу окремих питань теми, 

погоджуючи його з відповідними теоретичними положеннями. 

Бажано зробити порівняльний аналіз із досліджуваної тематики (якщо це 

можливо) стосовно зарубіжних країн. 

 

Рекомендовані об’єкти дослідження 

(фінансова діяльність областей України) 

1. Одеська область. 

2. Львівська область. 

3. Івано-Франківська область. 

4. Полтавська область. 

5. Запорізька область. 

6. Черкаська область. 

7. Чернігівська область. 

8. Миколаївська область. 

9. Кіровоградська область. 

10. Дніпропетровська область. 

11. Закарпатська область. 

12. Житомирська область. 

13. Вінницька область. 

14. Волинська область. 

15. Донецька область. 

16 .Луганська область. 

17. Рівненська область. 

18. Херсонська область. 

19. Тернопільська область. 

20. Сумська область. 

21. Хмельницька область. 

22. Чернівецька область. 

23. Київська область. 

24. Харківська область. 

 

Після закріплення теми курсової роботи студент вивчає літературні 

джерела (підручники, навчальні посібники, нормативно-правові акти, 

методики, наукові монографії, брошури, наукові статті тощо), що стосуються 

обраної проблеми. 

Ознайомлення з теоретичним базисом теми курсової роботи доцільно 

розпочинати з підручників та навчальних посібників, де матеріал викладений 

послідовно та систематизовано. Водночас, не можна обмежуватись лише 

підручниками, доцільно використовувати також і періодичні видання, 

методичні рекомендації, збірники наукових праць, журнали, оглядову 

інформацію тощо. Найбільш доцільним є використання студентом 
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монографії, іноземної та перекладеної літератури. 

За опрацьованими літературними джерелами студент повинен вивчити 

та викласти у відповідних розділах курсової роботи сучасний стан теорії та 

практики з обраної тематики. 

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в 

журналах «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансовий ринок», 

«Актуальні проблеми економіки», «Урядовий кур'єр», «Бізнес» та інших. 

Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та 

інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна знайти в 

спеціальних виданнях Міністерства статистики України, Міністерства 

економіки України, Міністерства фінансів України, Головної державної 

податкової адміністрації України, Державної казначейської служби України. 

 

 

2. СКЛАД, ОБСЯГ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Робота повинна мати чітку й логічну структуру, складовими якої є: 

- титульний аркуш (додаток А); 

- зміст (додаток Б); 

- перелік умовних позначень (при необхідності); 

- вступ (додаток В); 

- основна частина (розділи роботи); 

- висновки; 

- список використаних джерел (додаток Д); 

- додатки (при необхідності). 

Обсяг основної частини роботи має бути в межах 25-30 друкованих 

сторінок стандартного формату А4 (без урахування додатків), при цьому: 

вступ – 2 сторінки, висновки 2-3 сторінки. Основна частина, як правило, 

поділяється на три розділи, але іноді може бути структурована на 4-5 розділів 

і в їх межах – на підрозділи – таким чином, щоб обсяг розділу (який не 
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поділяється на підрозділи) був не менше 12 сторінок, а обсяг будь-якого з 

підрозділів – не менше 4 сторінок. Зазначений обсяг розрахований на 

використання при його оформлені комп’ютерної техніки. 

Всі сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами по порядку від 

титульного аркуша до останнього, без пропусків і повторень. Першою 

сторінкою вважається титульний аркуш, другою – зміст, на першій сторінці 

номер не ставиться. На наступних сторінках номер проставляється в правому 

верхньому кутку без крапки. Список літератури включається в загальну 

нумерацію, і останнім листом роботи нумерується останній аркуш списку 

літератури. 
 

 

3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Конкретний зміст курсової роботи та її структура визначається 

студентом разом з керівником. 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, визначити 

мету і завдання курсової роботи, вказати предмет і об’єкт курсової роботи, 

методи дослідження, що використовувались під час написання курсової 

роботи, а також дати коротку характеристику структури роботи.  

Дуже важливо розрізняти поняття "об'єкт" і "предмет" дослідження. Як 

правило, під об'єктом розуміється визначена економічна категорія або 

проблема, досліджувана у роботі. Предмет дослідження – це більш конкретна 

характеристика визначених аспектів об'єкта. Предмет дослідження є більш 

вузьким поняттям, чим об'єкт. Предмет є частиною, елементом об'єкта. 

Наприклад, об'єктом дослідження є фінансова система України, а предметом 

дослідження слугує бюджетна система України, що є її складовою ланкою. 

Або, наприклад, об'єктом дослідження є система фінансового планування 

діяльності установ охорони здоров'я, а предметом дослідження є сукупність 
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принципів і методів організації фінансового планування діяльності 

зазначених організацій. 

Основна частина містить три  розділи: 

1. Теоретичні аспекти проблеми (відповідно до обраної теми). 

2. Аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми (відповідно до 

обраної теми роботи). 

3. Основні шляхи вирішення досліджуваної проблеми (пропозиції 

автора курсової роботи щодо досягнення її основної мети). 

Назви розділів повинні бути узгоджені з темою курсової роботи. 

В основній частині належить викласти основні теоретичні та методичні 

положення курсової роботи згідно з обраною темою.  

У першому розділі основної частини (теоретичному) курсової роботи 

розкривається сутність розглянутої економічної категорії (об'єкта 

дослідження). Необхідно вивчити законодавчо-нормативну базу України, 

суб'єктів господарювання. Розкриваються основні поняття, підходи до 

трактування основних категорій, розв’язання даної проблеми дослідження. 

Варто показати власну позицію студента в оцінюванні проблеми і 

можливості її розв’язання. Необхідно робити посилання на літературні 

джерела, які використовуються, і точки зору авторів, що цитуються.  

Теоретичну частину роботи доцільно ілюструвати рисунками, схемами, 

діаграмами й іншими наочними матеріалами (приклад оформлення таблиць 

та рисунків наведено у додатку Г). 

Результати дослідження законодавчої бази бажано оформити у вигляді 

таблиці (наприклад, у формі табл. 1). 

Таблиця 1 

Огляд законодавчої регулюючої бази 

№ 
пор. 

Повна назва законодавчого (нормативного) 
акту 

Основні питання, що 
регламентуються 

(регулюються) 
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Після таблиці необхідно навести короткий підсумок щодо проведеного 

аналізу та висловити своє ставлення до повноти та характеру врегулювання 

тієї чи іншої проблеми з боку держави.  

Обов'язково в курсовій роботі виділяються проблемні та дискусійні 

аспекти дослідження. Кожен студент у відповідності до своєї теми повинен 

самостійно обрати 1–2 ключових терміни щодо предмету дослідження та 

навести їх тлумачення, які містяться в різних джерелах (економічна 

література, періодичні видання, законодавчі та інші нормативні акти тощо). 

Ці дослідження доцільно оформити у вигляді таблиці (приклад її наведено у 

табл. 2). 

Таблиця 2 

Узагальнення підходів до трактування категорії ________ 

Категорія Визначення Автор Джерело 
    
    

 

Ці тлумачення необхідно проаналізувати і висловити своє відношення 

щодо відповідності їх економічній природі. Точка зору автора курсової 

роботи повинна бути обґрунтованою. 

При написанні аналітичного другого розділу  обов’язковим для 

розкриття теми курсової роботи є залучення числових даних. У ході 

дослідження необхідно  проаналізувати статистичні дані щодо вибраної теми, 

джерелом яких є статистичні щорічники, дані офіційних сайтів, звітні дані по 

об’єкту дослідження. 

Аналітичний матеріал має бути наданий у вигляді таблиць і рисунків 

(схем, діаграм, графіків), які повинні бути логічним продовженням 

викладених теоретичних положень. На кожну таблицю та рисунок потрібно 

давати посилання на джерело інформації, супроводжувати їх аналізом змісту 

та висновками. Усі наведені в тексті цитати також потрібно супроводжувати 

посиланнями на відповідні джерела. 
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Бажано зробити порівняльний аналіз із досліджуваної тематики (якщо це 

можливо) стосовно зарубіжних країн. 

У рекомендаційній частині (третьому розділі) студентам необхідно 

розглянути основні шляхи розв’язання визначених у другому розділі 

проблемних питань, показати уміння вибрати й обґрунтувати найбільш 

ефективний з них. При цьому знайдений шлях варто співвіднести з 

відповідною практикою і врахувати світовий досвід у даній сфері.  

Висновки курсової роботи повинні випливати з проведеного 

дослідження і мати зв’язок з його результатами. У висновках курсової роботи 

підбивають підсумки з усіх висвітлених питань, визначаються шляхи і 

напрями розв’язання проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути 

розроблені студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, так і 

через узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах. 

Висновки повинні  висвітлювати рішення поставлених на початку дослідження 

завдань. 

За необхідності до курсової роботи додаються додатки. У додатки 

доцільно виносити допоміжний матеріал, який при включенні  в основну 

частину робить текст громіздким. Це можуть бути: звітність підприємства, 

проміжні розрахунки, таблиці допоміжних чи вихідних цифрових даних, 

інструкції, методики, розроблені в процесі виконання роботи, ілюстрації 

допоміжного характеру, запропоновані форми документів, інші розробки, що 

рекомендовані до впровадження.  

 

 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки 

без крапки в кінці. 
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Такі структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних позначень, 

вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. 

Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні 

частини курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише 

їх, заголовки, тобто не можна друкувати: “І. ВСТУП” або “Розділ 6. 

ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять  після слова “РОЗДІЛ”, після номера 

крапку не ставлять, потім друкують заголовок розділу. Підрозділи 

нумерують у межах кожного розділу.  

Текст роботи має бути оформлений: шрифт Times New Rоman, розмір 

14; перша строчка – 0; вирівнювання – по центру; відступ зліва та справа – 0; 

інтервал до та після – 0; міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх боків 20 мм. 

Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. 

Приклад оформлення титульного аркушу наведено у додатку А.  

Приклад оформлення змісту наведено у додатку Б. 

Заголовки структурних частин роботи мають бути надруковані 

великими літерами в вирівнювання по центру: ВСТУП, ЗМІСТ, РОЗДІЛ, 

ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Кожний 

структурний елемент треба починати з нової сторінки. 

Приклад оформлення вступу наведено у Додатку В.  

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів (приклад оформлення наведено у додатку Г). У розділі подається 

характеристика функцій окремих підрозділів. Кожний розділ починають з 

нової сторінки.  

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць подають 

арабськими цифрами без знака №. 

Таблиці (рисунки) в роботі нумерують послідовно в межах розділу. 

Таблиці (рисунки) представлені в першому розділі матимуть нумерацію 1.1, 
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1.2, 1.3 і т.д. Приклад оформлення таблиць та рисунків представлено у 

додатку Д. 

Додатки нумерують наскрізно в тому порядку, в якому вони 

згадуються тексті. Нумерація додатків здійснюється літерами в алфавітному 

порядку за виключенням букв: Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.  

Кожний додаток починається з нової сторінки. Слово «Додаток» 

наводиться по центру сторінки напівжирним шрифтом.  

Список використаних джерел має містить не менше 30 джерел та бути 

оформлений в алфавітному порядку (такий спосіб є найпоширеніший та 

універсальний) або за послідовністю посилань у тексті. Спочатку наводять 

літературу, видану кирилицею, далі – латиною. Приклад оформлення списку 

використаних джерел наведено у додатку Е. 

 

 

5. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Виконана повністю курсова робота здається студентом для перевірки 

керівникові, який перевіряє роботу на її відповідність вимогам методичних 

рекомендацій. Перевірена та підписана робота з рецензією керівника та 

попередньою оцінкою повертається студентові для врахування зауважень та 

підготовки до захисту. 

Захист курсової роботи відбувається перед комісією у складі трьох 

спеціалістів, один з яких – керівник роботи. Попередня оцінка керівника по 

результатах перевірки роботи не є остаточною і повинна бути підтверджена 

студентом при захисті. У відповідності до рівня знання проблеми, виявленого 

на захисті, комісія може підвищити або знизити запропоновану керівником 

оцінку. 

Важливе значення має ретельність підготовки студента до захисту 

роботи. Потрібно вільно володіти її матеріалом, термінологією, сутністю 

категорій, прикладами, кількісними значеннями показників, аргументацією і 
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т.п. Водночас треба бути конкретним і стислим у відповідях. 

Критерії оцінки наведено у додатку Е, а саме: 

Оцінка 90-100 балів (А) «відмінно» - студент у повному обсязі розкрив 

зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, показав 

систематичні та глибокі знання навчального матеріалу з тематики курсової 

роботи, є у наявності обґрунтування вибору теми, її актуальність, 

формулювання мети та завдань курсової роботи, робота носить науково-

дослідний характер, дана глибока оцінка стану розв'язання поставлених 

проблем, робота насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), 

проведений глибокий їх аналіз, застосовані інноваційні інформаційні 

технології щодо обробки та аналізу даних, дотримано співвідношення 

теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений у 

логічній послідовності, зроблено відповідні узагальнення і висновки, 

наведено практичні приклади в контексті тематичного теоретичного 

матеріалу. Під час написання курсової роботи використовується широкий 

перелік сучасних літературних джерел. Вимоги щодо оформлення: 

відповідність оформлення роботи вимогам діючих нормативних документів 

щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, 

наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, 

додатків та ін. У додатках наводяться практичні матеріали організації, чи 

підприємства та інформація, яка вважається за потрібне додати для 

ілюстрації суті даної проблеми. 

Оцінка 85-89 балів (В) « добре» - студент у достатньо повному обсязі 

розкриває зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, показує 

систематичні та достатньо глибокі знання навчального матеріалу з тематики 

курсової роботи, є у наявності обґрунтування вибору теми, її актуальність, 

формулювання мети та завдань курсової роботи, робота носить науково-

дослідний характер, достатньо насичена фактичними даними (у вигляді 

таблиць, рисунків), проведений їх аналіз, застосовані інноваційні 

інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних, але допущені 
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незначні помилки у розрахунках. Дотримано співвідношення теоретичної та 

практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений у логічній 

послідовності, зроблені певні узагальнення і висновки, наведені практичні 

приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу, але є незначні 

помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних 

висновків та пропозицій. При написанні курсової роботи застосований 

достатньо широкий перелік основних літературних джерел. Вимоги щодо 

оформлення: відповідність оформлення роботи вимогам діючих нормативних 

документів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку 

літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації 

сторінок, додатків та інші. 

Оцінка 75-84 балів (С) «добре» - студент у достатньо повному обсязі 

розкриває зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, показує 

систематичні та достатньо глибокі знання навчального матеріалу з тематики 

курсової роботи, є у наявності обґрунтування вибору теми, її актуальність, 

формулювання мети та завдань курсової роботи, робота носить науково-

дослідний характер, достатньо насичена фактичними даними (у вигляді 

таблиць, рисунків), проведений їх аналіз, застосовані інноваційні 

інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних, але допущені 

незначні помилки у розрахунках. Дотримано співвідношення теоретичної та 

практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений у логічній 

послідовності, зроблені певні узагальнення і висновки, наведені практичні 

приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу, але є незначні 

помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних 

висновків та пропозицій. Вимоги щодо оформлення: відповідність оформ-

лення роботи вимогам діючих нормативних документів щодо виконання та 

оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах 

посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків. 

Оцінка 70-74 балів «D» «задовільно» - студент не в повному обсязі 

розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, не в 
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достатній мірі показав знання навчального матеріалу з тематики курсової 

роботи, обґрунтування вибору теми, її актуальності, формулювання мети та 

завдань курсової роботи. Не дотримано співвідношення теоретичної та 

практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений не у логічній 

послідовності, зроблені поверхневі узагальнення і висновки, не наведені 

практичні приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу. При 

написанні курсової роботи застосований обмежений перелік основних 

літературних джерел. Вимоги щодо оформлення: відповідність оформлення 

роботи вимогам діючих нормативних документів щодо виконання та 

оформлення таблиць і рисунків, списку літератури, наявності в роботах 

посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін. 

Оцінка 60-69 балів «Е» «допустимо» - студент не в повному обсязі 

розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, не в 

достатній мірі показав знання навчального матеріалу з тематики курсової 

роботи, обґрунтування вибору теми, її актуальності, формулювання мети та 

завдань курсової роботи. Робота не має чітких рис науково-дослідного 

характеру, не в повній мірі насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, 

рисунків), проведений поверхневий їх аналіз, не застосовані інноваційні 

інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримано 

співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової 

роботи викладений не у логічній послідовності, зроблені поверхневі 

узагальнення і висновки, не наведені практичні приклади в контексті тема-

тичного теоретичного матеріалу, є грубі помилки у формулюванні термінів, 

категорій, проміжних та остаточних висновків та пропозицій. При написанні 

курсової роботи застосований обмежений перелік основних літературних 

джерел. Вимоги щодо оформлення: відповідність оформлення роботи 

вимогам діючих нормативних документів щодо виконання та оформлення 

таблиць і рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на 

використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін. 
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Оцінка 35-59 балів «FX» «незадовільно» - студент не розкрив зміст 

затверджених до розгляду питань курсової роботи, не показав знання 

навчального матеріалу з тематики курсової роботи, обґрунтування вибору 

теми, її актуальності, формулювання мети та завдань курсової роботи. Робота 

не носить науково-дослідного характеру, не насичена фактичними даними (у 

вигляді таблиць, рисунків), не проведений аналіз, не застосовані  інноваційні  

інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримано 

співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової 

роботи викладений не у логічній послідовності, зроблені помилкові 

узагальнення і висновки або вони взагалі відсутні, не наведені практичні 

приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу, є грубі помилки у 

формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків і 

пропозицій. При написанні курсової роботи використаний вузький (до 10 

джерел) перелік основних літературних джерел. Оформлення роботи не 

відповідає вимогам діючих нормативних документів щодо виконання та 

оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах 

посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін. 

Оцінка 0-34 балів «FX» «незадовільно» - студент не може виконати 

завдання курсової роботи. Викладачем призначається нова тема після 

повторного курсу дисципліни «Фінанси». 
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ДОДАТКИ 
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Додаток В Приклад оформлення вступу 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з 

відомими розв’язаннями проблеми обґрунтовують актуальність та 

доцільність роботи, її важливість. Висвітлення актуальності не повинно бути 

багатослівним. Досить кількома абзацами з декількох речень висловити 

головне – суть роботи. 

Мета і задачі роботи. Формують мету роботи і задачі, які необхідно 

вирішити для досягнення поставленої мети. 

Об’єктом роботи є процес або явище, що породжує ситуацію, обрану 

для вивчення. 

Предмет роботи міститься в межах об’єкта. 

Методи дослідження. Теоретичною, методологічною та 

інформаційною базою для написання курсової роботи стали наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених, в яких сформовано положення й висновки 

сучасної теорії з ……………………………………………………...……….; 

законодавчі й нормативні акти України; статистична звітність підприємств. 

В курсовій роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження, зокрема: аналіз, узагальнення і т.д. 
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Додаток Г Приклад оформлення таблиць та рисунків 

 

Рис. 1.1. Структура фінансової системи України 

 

Таблиця 1.1 

Порівняння потреб у бюджетних асигнуваннях і 
можливостей їх фінансування в Україні 

Стаття видатків 
Запити 

міністерств, 
млрд. грн. 

Оцінка МФУ, 
виходячи із 

можливостей 
фінансування млрд. 

грн. 

Відсоток 
задоволення 

потреб, % 

Усього видатків, у т.ч. 79,02 27,98 35,4 
Наука 1,9 0,34 17,9 
Національна оборона і 
безпека держави 

8,1 2,38 34,9 

Освіта 9,61 3,89 40,5 
Соціальний захист і 
соціальне забезпечення 

13,10 3,8 29,0 

Культура і мистецтво 5,16 0,27 5,2 
Засоби масової інформації 2,84 0,14 4,9 
Фізкультура і спорт 3,42 0,1 2,9 
Будівництво  5,29 0,15 2,8 

 

Фінансова система України 

Сфери 

Ланки 

Централізовані 
фінанси 

Децентралізовані 
фінанси 

Фінансова 
інфраструктура 

Державний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Державні 
позабюджетні 
цільові фонди 

Державний 
кредит 

Фінанси 
державних та 

муніципальних 
підприємств 

Фінанси 
підприємств та 

установ 
недержавної 

форми 
власності 

Фінанси 
населення 

Фінансовий 
ринок 

Система органів 
управління 
фінансами 
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Додаток Д Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел 
 

Характерис-
тика джерела Приклад оформлення 

1 2 
Книги:  
Один автор 

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного 
білого шуму в неперервних та дискретних динамічних 
системах / Д. Г. Коренівський — К. : Ін-т математики, 
2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / 
Ін-т математики НАН України ; т. 59). 

Два автори Матяш І. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. 
Мушка. — К. : Києво-Могилян. Акад., 2005. — 397, [1] с. 
— (Бібліотека наукового щорічника "Україна 
дипломатична"; вип.1). 

Три автори Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как 
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание 
будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. 
Эддисон ; пер, с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск 
: Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХLIIІ, 265 с. 

Чотири автори Механізація переробної галузі агропромислового 
комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. 
В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — 
К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. —  (ПТО: Професійно-
технічна освіта). 

П'ять і 
більше авторів 

Формування здорового способу життя молоді : навч-метод. 
посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді 
/ [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та 
ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія 
"Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., 
кн. 13). 

Без автора Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : 
[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін ]. — 
Чернівці : Рута, 2007. — 310 с. 

Багатотомний 
документ 

Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / 
[упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, 2007. (Джерела з історії науки в 
Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007.  – 573, [1] с.  

Матеріали 
конференцій, 
з’їздів  

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. 
молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна 
реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. 
політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : 
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. 
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 Продовження додатку Д 
1 2 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом 
на 1 груд. 2005 р / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — 
К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека 
офіційних видань).  
2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / 
упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ 
мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — 
(Нормативні директивні правові документи). 

Дисертації Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. 
... доктора фіз-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро 
Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1.Карпов І.М. Моделювання і прогнозування 
макроекономічних показників в системі підтримки 
прийняття рішень управління державними фінансами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. 
інформ. технології” / Іван Миколайович Карпов. — К., 
2007. — 20 с. 

Частина 
книги, 
періодичного, 
продовжувано
го видання 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати 
практичного застосування системного аналізу в наукових 
дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // 
Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. 
— С. 15—18, 35—38. 
2. Регіональні особливості смертності населення України / 
Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] 
// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я 
України. — 2007. — № 1. — С. 25—29. 
3. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. 
з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 
2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20. 

Електронні 
ресурси 

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 
електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 
10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / 
Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. 
Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. 
— Режим доступу:http 
//www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

 

Допоміжний ресурс по оформленню літератури: 
http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF. 
 

http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF
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Додаток Е 

РЕЦЕНЗІЯ 
на курсову роботу з дисципліни «Фінанси» 

Студента ______________________________________________________________ 
прізвище, ім’я та по батькові 

Групи ________ курсу ________ напрямку підготовки ___ «_________________________» 
                  шифр групи                  номер курсу 

Тема курсової роботи_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п Критерії оцінки 

Шкала 
оцінювання 

(балів) 

Результат 
оцінювання 

(балів) 
1 Якість виконання дослідження:   
1.1 чітке визначення актуальності теми, об’єкта і предмета 

дослідження 
3  

1.2 чітке визначення мети та завдань курсової роботи 2  
1.3 огляд літературних джерел у вступі та відповідність 

посилань літературним джерелам 
5  

1.4 глибина опрацювання теоретичного матеріалу (Розділ 1) 10  
1.5 якість аналізу об’єкта дослідження (Розділ 2) 10  
1.6 якість розробки практичних рекомендацій (Розділ 3) 15  
1.7 якість висновків 10  
1.8 оформлення переліку посилань відповідно до вимог 

ДСТУ 
5  

1.9 якість оформлення додатків 5  
1.10 загальна якість оформлення роботи 5  
 Всього за якість дослідження 70  
2 Захист курсової роботи:   
2.1 повнота розкриття проблем, розглянутих у курсовій 

роботі 
10  

2.2 якість презентації 10  
2.3 повнота відповідей на запитання членів комісії 10  

 Всього за захист 30  
 Підсумкова кількість балів 100  

 

Кількість 
балів до 
захисту 

Кількість балів 
за результатами 

захисту  

Оцінка, що заноситься до відомості та індивідуального 
навчального плану студента 

за 100-бальною 
шкалою 

за національною 
шкалою 

за системою 
ECTS 

     
 

Дата захисту «___» __________201__ р. 
 
Рецензент    ____________    ____________ 

        (підпис)      (ПІБ керівника) 
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