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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів з напряму 

підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” студентами другого курсу з дисципліни 

„Фінанси” виконується курсова робота, теми якої визначаються згідно з даним 

методичним забезпеченням за списком студентів у групі або індивідуально 

викладачем при необхідності розробки того чи іншого актуального питання 

науково-дослідного характеру. 

Курсова робота виконується на основі статистичного матеріалу, 

літературних джерел, пошук яких студент самостійно здійснює за дорученою 

йому темою використовуючи монографії, спеціальну періодичну літературу, 

частково підручники, офіційні сайти Інтернет статистичної інформації, 

законодавчої бази, міжнародних фінансових організацій.  

Вхідними даними для виконання курсової роботи мають бути: 

1) нормативні документи які забезпечують функціонування фінансового 

механізму в Україні; 

2) нормативні документи які регулюють діяльність фінансового ринку 

України; 

3) статистичні дані про розвиток фінансової системи України; 

4)  статистичні дані про стан та динаміку розподілу та перерозподілу 

фінансових ресурсів в Україні; 

5) літературні джерела щодо підвищення ефективності функціонування 

фінансової системи України в цілому та її елементів.  

Курсова робота повинна мати елементи науково-дослідної роботи, яку 

студент виконує самостійно, консультуючись з керівником роботи. 

Виконана курсова робота з даної дисципліни є підґрунтям до успішного 

виконання кваліфікаційної роботи бакалавра, яка є завершальним етапом 

навчального процесу підготовки бакалавра. 

 

 

2 МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення 

знань, одержаних студентами за час вивчення дисципліни «Фінанси», їх 

застосування для визначення й практичного обґрунтування перспектив 

розвитку фінансової системи України та її елементів, удосконалення механізму 

її ефективного функціонування на основі ретельного аналізу законодавчих 

актів, динаміки розвитку відповідних показників, існуючих підходів до 

розробки шляхів розвитку окремих елементів фінансової системи (підприємств 

та організацій, фінансових посередників, державних фінансів), а також 

фінансових взаємовідносин між ними. 

В курсовій роботі повинні бути вирішені наступні задачі: 
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1) вміти на базі реальних (статистичних та нормативних) даних 

застосовувати теоретичні та практичні знання, отримані під час вивчення 

дисципліни; 

2) вміти, на базі існуючої правової бази, визначити коло та характер 

фінансових відносин в Україні в умовах розвитку ринкових відносин; 

3)  бути здатним здійснити порівняльний аналіз розвитку фінансової системи 

в Україні та інших країнах; 

4) бути здатним визначити рівень відповідності розвитку фінансового 

механізму в Україні міжнародній практиці організації фінансів 

національної економіки; 

5) бути здатним визначити тенденції розвитку процесу, що досліджується та 

його впливу на ефективність функціонування економіки; 

6) вміти виявити причини погіршення або поліпшення окремих показників 

соціально-економічного розвитку країни на основі змін у фінансовому 

механізмі формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів; 

7) вміти визначити найбільш перспективні напрямки забезпечення 

соціально-економічного розвитку країни на основі удосконалення 

фінансового механізму. 

 

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота з дисципліни „Фінанси” виконується студентами на 

другому курсі самостійно, з дотриманням вимог до змісту та оформлення 

науково-дослідних робіт.  

В процесі підготовки курсової роботи студент повинен: 

1.Самостійно виконувати курсову роботу з опорою на методичне та 

інформаційне забезпечення. 

2.Систематично відвідувати консультації. 

3.Сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки 

керівника. 

4.Подати курсову роботу на перевірку керівнику не пізніше чим за три дні до 

захисту. 

5.Підготовити доповідь про основні положення курсової роботи. 

6.Захистити роботу перед комісією. 

Для успішного виконання курсової роботи студенту необхідно: 

1. Ознайомитись з методичними вказівками до виконання курсової роботи. 

2. Провести критичний аналіз нормативних документів і літературних 

джерел, які стосуються теми курсової роботи та особливостей функціонування 

елементів фінансової системи та фінансового механізму, що розглядаються у 

роботі. 

3. Визначити структуру роботи у відповідності до викладених методичних 

рекомендації (розділ 4). 
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4.  Розкрити сутність основних понять, що розглядаються у курсовій роботі з 

посиланням на літературні джерела; 

5. Провести обробку статистичного матеріалу за даними офіційних видань з 

наданням детальних пояснень щодо змісту кожного з показників, що 

досліджуються, спираючись на результати вивчення теоретичного матеріалу та 

нормативно-правової бази. При цьому по всіх вхідних, проміжних та 

підсумкових показниках навести: 

- посилання щодо змісту показника на відповідні літературні джерела; 

- методику розрахунку відповідного показника згідно з вимогами 

нормативно-правової бази та літературних джерел. 

6.  На основі встановленої динаміки відповідних показників, структури 

фінансових фондів, що розглядаються у роботі провести аналіз та зробити 

ґрунтовані висновки щодо тенденцій розвитку процесів, які протікають у межах 

фінансових відносин, ступеню гармонізації взаємозв’язків між окремими 

елементами фінансової системи; визначити переваги вади та напрямки 

удосконалення фінансового механізму стосовно елементів фінансової системи, 

що розглядаються у курсовій роботі.   

7. Розробити висновки та запропонувати напрямки забезпечення 

ефективного функціонування фінансових відносин у межах тематики курсової 

роботи. 

8. Оформити курсову роботу з дотриманням вимог до оформлення науково-

дослідних робіт (розділ 8). 

 

 

4 ЗМІСТ, СКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ  

І СТРУКТУРА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ  
 

Курсова робота виконується на одну з наступних тем:  

1. Грошовий характер фінансових відносин і його прояв на різних стадіях 

відтворювального  процесу. 

2. Фондова форма розподілу вартості суспільного продукту і конкретні форми 

її вияву в економіці України. 

3. Фінансова система, характеристика і взаємозв'язок функціонування її  

ланок.  

4. Функції фінансів і їх вияв на різних рівнях економічної системи. 

5. Напрями фінансового впливу на процеси суспільного розвитку, 

перспективи їх використання та удосконалення в умовах ринкової 

економіки 

6. Фінансовий ринок і його роль в мобілізації і розподілі фінансових ресурсів. 

7. Стан фінансового ринку України і перспективи його розвитку. 

8. Податкова політика і її вплив на ефективність функціонування економічної 

системи. 

9. Зміст фінансової політики держави і її вплив на економіку, стан фінансів, 

соціальний  розвиток  суспільства. 
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10. Управління фінансами на різних рівнях економічної системи і його 

трансформація при переході від адміністративно-командної системи до 

ринкової економіки. 

11. Зміст, значення і організація фінансового контролю за станом економіки і 

розвитком соціально-економічних процесів у суспільстві. 

12. Формування, розподіл і використання грошових прибутків і накопичень 

підприємств сфери матеріального виробництва. 

13. Формування, розподіл і використання фінансових ресурсів у невиробничій 

сфері. 

14. Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих 

особливостей на організацію фінансів. 

15. Роль фінансів у формуванні, функціонуванні і розширеному відтворюванні 

основних фондів в умовах ринкової економіки.  

16. Фінансові аспекти формування і використання оборотних засобів. 

17. Розвиток страхових відносин в умовах переходу до ринкової економіки.  

18. Структура державних фінансів і взаємозв'язок фінансових відносин різних 

рівнів державного управління економікою. 

19. Джерела отримання державних прибутків і напрямки державних витрат 

при різних типах економічних систем. 

20. Державний бюджет і методи управління його дефіцитом. 

21. Державний кредит і управління державним боргом 

22. Використання фінансових важелів регулювання і стимулювання 

виробництва в умовах переходу до ринкової економіки. 

23. Роль фінансів у розвитку міжнародних економічних відносин. 

24. Економічна політика в умовах ринкової економіки. 

25. Міжнародні фінансові організації та їх роль у стабілізації економічного 

стану окремих країн. 

26. Вплив бюджетної і кредитно-грошової політики на платіжний баланс. 

27. Міжнародний кредит і світова криза заборгованості. 

28. Платіжний баланс, його структура і шляхи скорочення його дефіциту. 

29. Державні цінні папери, їх роль в  управлінні державним боргом. 

30. Чинники, що впливають на зміну структури державних прибутків і 

державних витрат. 

31. Фінансовий механізм та його роль у забезпеченні ефективного 

функціонування економіки. 

32. Фінанси громадських об'єднань та організацій, їх місце і роль у фінансовій 

системі держави. 

33. Міжнародна фінансово-кредитна співпраця, її форми і значення для 

стабілізації економіки окремих країн. 

34. Структура, функції і роль фінансових посередників, діючих  на 

фінансовому ринку. 

35. Валютні резерви держави, джерела їх формування і напрямки 

використання. 

36. Кругообіг коштів державних, акціонерних і кооперативних страхових 

організацій і фінансові результати страхових операцій. 
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37. Управління державним боргом: організація процесу запозичення та 

обслуговування. 

38. Функціонування системи державного фінансового контролю. 

39. Бюджетна система України та принципи її побудови 

40. Казначейське обслуговування Державного бюджету України 

41. Міжбюджетні відносини та їх удосконалення  

42. Місцеві фінанси, їх функції та роль у соціально-економічному розвитку 

держави. 

43. Фінансовий ринок України та шляхи його розвитку 

44. Банківська система України та напрямки її ефективного розвитку 

45. Страхова система України, її структура, динаміка та перспективи розвитку 

46. Фінансові посередники інвестиційного типу, історія та перспективи їх 

розвитку в Україні 

47. Податкова система України та напрямки її удосконалення 

48. Історичні аспекти розвитку фінансового ринку України. 

49. Інфраструктура фінансового ринку України 

50. Управління інноваційними процесами в Україні з використанням 

фінансового механізму 

51. Формування інвестиційного потенціалу України 

52. Регулююча та контролююча функції фінансів та їх використання у 

фінансовому механізмі в Україні 

53. Фінансові ресурси підприємств, що функціонують на комерційній основі та 

фінансовий механізм забезпечення їх формування 

54. Фінансові ресурси підприємств та організацій бюджетної сфери та 

фінансовий механізм забезпечення їх формування 

55. Участь промислових підприємств у фінансовому ринку України: форми,  

сутність, ефективність, напрямки розвитку. 

56. Фінансовий механізм державного регулювання та стимулювання 

інноваційного розвитку суб’єктів господарювання в Україні 

57. Недержавні фінансові фонди в Україні: історія та перспективи їх розвитку 

58. Державні цінні папери, їх призначення, роль та рівень використання у 

сучасній фінансовій системі України. 

59. Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів 

самоврядування 

60. Участь домогосподарств у формування фінансових ресурсів економіки 

України. 

 

Курсова робота повинна містити: 

Вступну частину: 

- титульний аркуш; 

- завдання (згідно з розділами 2 і 3); 

- зміст; 

- вступ. 

Основна частина: 

- розділи курсової роботи; 
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- висновки; 

- бібліографічний список. 

Додатки. 

 

 

5 ВИМОГИ ДО СКЛАДОВИХ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

Титульний аркуш містить найменування вищого навчального закладу, 

кафедри, де виконана робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; тему роботи; 

шифр і найменування спеціальності; шифр групи; науковий ступінь, вчене 

звання, прізвище, ім’я та по батькові керівника роботи; місто і рік. Зразок 

титульного аркушу наведений у додатку А. 

Завдання містить: 

- Тему курсової роботи;  

- Зміст курсової роботи, який обов’язково погоджується з викладачем; 

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери 

початкових сторінок усіх розділів та підрозділів. 

Вступ повинен містити стисле викладення актуальності теми, мету та 

задачі конкретної курсової роботи з урахуванням особливості теми, предмет та 

об’єкт дослідження, методи дослідження, стислий опис інформаційної бази 

курсової роботи. 

Актуальність теми повинна бути обґрунтована з позицій сьогодення та 

стратегічних цілей України. 

Мета та задачі дослідження повинні бути сформульовані у відповідності 

до загальної мети та задач роботи (див. розділ 2) . 

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

кожний розділ починають з нової сторінки. В кінці кожного розділу 

формулюють висновки із стислим викладенням отриманих у розділі 

результатів. В розділах основної частини подають:  

1) Огляд нормативно-правової бази за темою роботи, аналіз літературних 

джерел щодо змісту та методики розрахунку відповідних показників динаміки 

розвитку процесів, що досліджуються. 

2) Виклад загальної методики і основних методів досліджень. 

3) Проведені експериментальні дослідження на основі використання  

статистичних даних. 

4) Аналіз і узагальнення результатів досліджень. 

5) Шляхи вирішення проблеми, що розглядається у курсовій роботі та 

конкретні шляхи подальшого розвитку фінансової системи та механізму її 

ефективного функціонування.  

6) Обґрунтовують ефективність реалізації визначених шляхів розвитку. 

Задля покращення сприйняття результатів виконання курсової роботи 

основна частина роботи повинна містити таблиці, рисунки, що відображають 

динаміку зміни показників по періодах, тощо. 
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Висновки. Викладають найбільш важливі результати, одержані в курсовій 

роботі, формулюють висновки та рекомендації щодо використання здобутих 

результатів. В першому пункті висновків оцінюють стан питання. Далі 

розкривають шляхи та методи вирішення проблеми, їх практичний аналіз, 

особливо наголошуючи на якісних та кількісних показниках здобутих 

результатів у порівнянні з фактично існуючими, викладають рекомендації щодо 

шляхів реалізації пропозицій, які розроблені у процесі дослідження. 

Бібліографічний список. Перелік джерел, на які є посилання в основній 

частині, наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань 

подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті пояснювальної 

записки. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні 

посилання). Приклад оформлення бібліографічного списку подано у додатку Б.  

Додатки. За необхідністю до додатків доцільно включати допоміжний 

матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи. 

- допоміжні розрахунки; 

- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- розрахунки економічного ефекту; 

- супроводжуючі документи (статистичні дані); 

- ілюстрації допоміжного характеру. 

Висовуючи ті чи інші пропозиції, чи рекомендації з удосконалення 

фінансового механізму, студент має обґрунтувати їх ефективність.  

 

 

6 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ 

 

1) Охарактеризуйте особливості фінансових відносин, що розглядаються у 

курсовій роботі. 

2) Розкрийте сутність понять, які є ключовими для процесу, що 

розглядається у курсовій роботі. 

3) Розкрийте, які методи, чому і як вами використовувались при виконання 

курсової роботи. 

4) Поясніть характер встановлених тенденцій розвитку процесів, що 

розглядаються у роботі, вкажіть, про що вони свідчать. 

5) Перелічите, якими нормативними актами регламентуються процеси, що 

розглядаються у курсовій роботі. Охарактеризуйте перелічені 

нормативні акти. 

6) Охарактеризуйте джерела інформації, які були використані при 

виконанні курсової роботи та як досягається правомірність 

співставлення показників за різні періоди.  

7) Дайте характеристику стану розвитку процесів, що розглядаються. 

8) Наведіть конкретні приклади дії правових норм тих фінансових 

відносин, які розглядаються у курсовій роботі.  

9) Вкажіть можливі напрямки розвитку фінансових процесів, що 

розглядається у курсовій роботі та охарактеризуйте передумови 

позитивного їх розвитку. 
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10) Вкажіть можливі напрямки удосконалення фінансової системи та 

фінансового механізму щодо процесів, які розглядаються у роботі. 

 
 

7 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основна література 

1. Венгер В.В. Фінанси: навч. посібник/ В.В. Венгер.- К.: Центр учбової 

літератури, 2009.– 432с. 

2. Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): навч. посібник/ 

О.П. Кириленко. – Т.: Астон, 2002 – 284 с.. 

3. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посібник/ В.М. Опарін. – 4-те 

вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 240 с. 

4. Романенко О.Р. Фінанси: підручник/ О.Р. Романенко – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 312с.  

5. Фінанси: Навчальний посібник / за ред. В.І. Оспічева. – 2-ге вид., перероб. і 

доп. – К.: Знання, 2008 – 366с. 

6. Фінанси: навч. посіб./ В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – 

2-ге вид., стер.– К.: Знання, 2008. – 247с. 

7. Фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., 

перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. 

Славкова. — К.: КНЕУ, 2003. — 387с. 

8. Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова – К.: Знання, 2008.– 

611с.  

 

Додаткова література 

1. Податковий Кодекс України: офіц. текст прийнятий Верх. Радою України 2 

грудня 2010 р.: зі змінами та допов. /Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112  

2. Бюджетний кодекс України: офіц. текст прийнятий Верх. Радою України 08 

липня 2010 р.: зі змінами та допов. // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) 

3. Гроші та кредит: підручник / за ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с. 

 

Ресурси мережі Internet 

1. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi – законодавство України. 

2. http://www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України. 

3. http://www.strani.ru – сайт про міста та країни світу. 

4. http://www.kmu.gov.ua/control/ – сайт Кабінету  Міністрів України 

5. http://www.minfin.gov.ua – сайт  Міністерства фінансів України 

6. http://www.ukrstat.gov.ua  – сайт  Державного комітету статистики України 

7. http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index – сайт Міністерства соціальної 

політики України 

8. http://www.mfa.gov.ua – сайт Міністерства закордонних справ України 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://www.rada.gov.ua/
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9. http://www.mon.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України 

10. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – сайт Головного контрольно-ревізійного 

управління України 

11. http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index – сайт Пенсійного фонду України 

12. http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index – сайт Рахункової палати 

України 

13. http://www.ssmsc.gov.ua – сайт Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 

14. http://www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України 

15. http://www.nbuv.gov.ua – сайт національної бібліотеки ім.  В.І. Вернадського 

 

 

8 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. 

 

Основними вимогами до викладу курсової роботи є: чіткість побудови, 

логічна послідовність викладу матеріалів, доказовість аргументації, точність 

формулювань, обґрунтованість висновків та пропозицій. 

Курсова робота оформлюється як рукопис та подається у друкованому 

вигляді на аркушах формату А4 (210х297 мм). 

Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-35 сторінок 

друкованого тексту. 

Текст курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та 

підпункти. 

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, 

“ВИСНОВКИ” та інші друкують великими літерами симетрично до тексту. 

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. Заголовки пунктів 

маленькими літерами (крім перших великої) з абзацного відступу в розрядці в 

підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться 

крапка. 

Відстань між заголовками (за виключенням заголовка пункту) та тексту 

повинна дорівнювати 3 – 4 інтервалам. Кожну структурну частину роботи треба 

починати з нової сторінки. 

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.  

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають 

до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші № 

сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. 

Номер розділу ставлять після слова “Розділ”, після номера крапку не ставлять, 

потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 
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Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номеру 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 йде 

заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. 

В кінці номера  повинна стояти крапка, наприклад:”2.3.1.”(перший пункт третій 

підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт 

може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах  кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти. 

Ілюстрації (схеми, графіки, креслення) і таблиці необхідно подавати в 

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

сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, 

включають до загальної нумерації сторінок. 

Ілюстрації позначають словом “рис.” і нумерують послідовно в межах 

розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставлять крапку. 

Наприклад :  

Рис. 1.2. ( другий рисунок першого розділу ). Номер ілюстрації, її назва і 

пояснювальний текст. 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 переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово 

“Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, 

над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер 

таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”. 

Формули в роботі 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 берега аркуша на 

рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула 

третього розділу). 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої 

літери. Назву не підкреслюють. 

Заголовки граф таблиці повинні починатися з великих літер, 

підзаголовки– з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і 

з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 

мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 
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Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким 

чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової 

роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного 

слова, його можна замінити лапками; якщо з двох або більше слів, то при 

першому повторенні його замінюють словами “Те ж”, а далі лапками. Ставити 

лапки замість цифр, знаків, математичних і хімічних символів, які 

повторюються не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку 

таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. 

Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового 

рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і 

нижче формули потрібно залишити не менш одного вільного рядка. 

Під час написання курсової роботи автор повинен давати посилання на 

джерела, матеріали або окремі результати на ідеях і висновках яких 

розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. 

Посилатися слід на останні видання публікацій. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке 

дано посилання в курсовій роботі. 

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід розпочати 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними 

дужками, наприклад, “…у працях [1-7]…” 

Бібліографічний список слід розміщувати в порядку згадування джерел у 

тексті за їх наскрізною нумерацією. 

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з 

вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць, 

(Приклад оформлення відомостей подано у додатку Б). 

Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її 

сторінках. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 

першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток___” і 

велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток 

Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які 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. 

Курсову роботу підписує студент і проставляє дату виконання. 
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9 ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Виконана курсова робота повинна бути здана на кафедру економічного 

аналізу і фінансів не пізніше ніж три дні до захисту, де вона реєструється і 

передається керівникові для перевірки. 

На роботу пишеться рецензія (додаток В), в якій відмічаються позитивні і 

негативні моменти, рішення про допуск чи не допуск до захисту, місце і час 

захисту. 

Якщо курсову роботу виконано невірно з серйозними недоліками, вона 

повертається (відповідно до рецензії). При наступній подачі на кафедру 

переробленої курсової роботи до неї має бути додано попередню рецензію, 

згідно з якою слід провести переробку (доробку) курсової роботи. 

Під час підготовки до захисту курсової роботи студент повинен уважно 

ознайомитись зі змістом рецензії, підготувати відповіді на окремі зауваження. 

Захист курсової роботи проходить у відповідності до графіка, перед 

комісією у складі не менш як двох викладачів кафедри. Під час захисту студент 

коротко інформує про цілі дослідження, стан питання, недоліки, що мають 

місце, дає пропозиції та оцінює їх ефективність, відповідає на запитання 

викладача. 

Вимоги, виконання яких забезпечує максимальну оцінку: 

- об’єктивність висвітлення стану питання з творчим використанням 

сучасних джерел інформації; 

- оригінальність підходів до обґрунтування напрямків розвитку фінансової 

системи України та фінансового механізму;  

- обґрунтування висновків аналізу та пропозицій відповідними 

розрахунками;  

- органічний зв’язок змісту пояснювальної записки з її графічною 

частиною;  

- наявність посилань на джерела інформації; 

- відсутність дублювання матеріалу та прийняття рішень, що не випливають 

з проведеного аналізу нормативної, статистичної бази та огляду 

літературних джерел; 

- використання прикладних пакетів комп’ютерних програм; 

- оформлення пояснювальної записки відповідно до чинних стандартів; 

- загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність 

викладу матеріалу; 

- якість оформлення; 

- самостійність виконання (діагностується при захисті). 

 

Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою ( табл. 9.1) з 

наступним переведенням даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну 

шкалу та шкалу за системою ECTS (табл.9.2): 
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Таблиця 9.1. 
 

Критерії оцінювання курсової роботи за 100-бальною системою 

Критерії оцінювання Максима

льний 

бал 

Деталізація критеріїв оцінювання Максимальн

ий бал 

Дотримання 

організаційних вимог 

подання курсової робот 

5 Реєстрація теми роботи на кафедрі в 

установлений термін 

1 

Узгодження плану (структури) курсової 

роботи з науковим керівником 

2 

Своєчасність подання остаточного 

варіанту курсової роботи на перевірку 

науковому керівнику 

2 

Змістовність курсової 

роботи 

55 Повнота розкриття теми 9 

Змістовність та структурованість вступу 

на висновків 

6 

Наявність та якість критичного огляду 

літературних джерел 

7 

Наявність статистичних даних та якість 

їх аналізу 

9 

Змістовність теоретичної частини 9 

Змістовність практичної частини 

(практична цінність отриманих 

результатів) 

6 

Наявність власних розробок автора 5 

Актуальність літературних джерел 4 

Дотримання стандартів 

оформлення курсової 

роботи 

10 Дотримання вимог до обсягу та 

структури курсової роботи 

2 

Наявність орфографічних помилок 2 

Наявність посилань та дотримання 

стандартів посилань 

2 

Виконання вимог до оформлення 

титульного аркушу, шрифту, інтервалу, 

полів, нумерації сторінок, додатків. 

2 

Дотримання стандартів подання 

інформації: тексту,таблиць, рисунків, 

формул 

2 

Захист курсової роботи 30 Вміння грамотно та чітко презентувати 

курсову роботу під час захисту 

(викласти мету ,завдання, актуальність, 

етапи виконання, результати)  

5 

Володіння матеріалом та матеріалом, 

пов’язаним з темою роботи 

10 

Вміти обґрунтувати результати роботи 

та пропозиції, методи, які використані у 

процесі виконання курсової роботи. 

10 

Знання термінології по темі роботи (у 

тому числі формулювання та пояснення 

категорій, понять, термінів) 

5 
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Таблиця 9.2. 

Критерії оцінювання курсової роботи за системою ECTS 

Оцінка за 

бальною шкалою 

НГУ 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка курсової роботи за національною 

шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

82-89 В 
4 (добре) 

74-81 С 

64-73 D 
3 (задовільно) 

60-63 Е 

35-59 FX 
2 (незадовільно) з можливістю повторного 

захисту  

0-34 F 
2 (незадовільно) з повторним виконанням 

курсової роботи 
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ДОДАТОК А 

Титульний лист та постановка задачі курсової роботи 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Національний гірничий університет» 
_____________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

Кафедра економічного аналізу та фінансів 
_____________________________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри, циклової комісії) 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
 

з дисципліни «ФІНАНСИ» 
                           (назва дисципліни) 

на тему:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 
Студента (ки) ___курсу _________групи 

спеціальності 6.030508 - фінанси і кредит 
___________________________ 

(прізвище та ініціали) 

Керівник _______________ 

___________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

Члени комісії          ________________         _________________________                                                                                                                                                                    

(підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________   ___________________________ 
                                                                                                                                       (підпис)                                 (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                            

________________  ___________________________  

               (підпис)                                            (прізвище та ініціали 
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Постановка задачі 

Тема курсової роботи  _____ ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Зміст курсової роботи : 

ВСТУП 

Розділ 1  _______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

1.1. ___________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

1.2. ___________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Розділ 2  _______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

2.1.  ___________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

2.2.  ___________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

2.3. ___________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Розділ 3  _______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

3.1. ___________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

3.2. ___________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

3.3. ___________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

 

Завдання видав                                                ________________ 

Завдання прийняв  до виконання                 _________________ 

 

Дата видачі завдання:                                      «___»_____________             
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ДОДАТОК Б 

 

Правила оформлення бібліографічного списку  

 

Книга одного автора: 

1. Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. для студ. гірн. 

спец. вищ. навч. закл. / В.О. Салов ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. 

– Д. : НГУ, 2003. – 183 с. 

2. Лугінін О.Є. Економетрія : навч. посіб. / О.Є. Лугінін. – 2-ге вид., 

переробл. і допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 277 с.  

3. Мещанинов С.К. Научные основы обеспечения надежности 

функционирования очистного забоя как управляемого геомеханического 

объекта : монография / С.К. Мещанинов ; М-во образования и науки Украины, 

Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 230 с.  

4. Соболевська М. Неофункціоналістські та постструктуралістські теорії у 

сучасній соціології : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / 

Марина Соболевська. – К. : Дух і літера, 2010. – 163 с. : табл. 

 

Книга двох авторів: 
1. Корнєєв С.В. Основи теорії транспорту : навч. посіб. / С.В. Корнєєв, 

Л.Н. Ширін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбаський держ. 
техн. ун-т. – Алчевськ : ДонДТУ, 2011. –  353 с. – Бібліогр.: с. 349–350. 

2. Левківський К.М. Навчальна книга. Рекомендації до написання : посіб. 
для наук.-пед. працівників / К.М. Левківський, В.О. Салов ; М-во освіти і науки 
України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2002. – 58 с.  

3. Кривощеков В.И. Технология переработки буроугольных шламов : 
монография / В.И. Кривощеков, И.Н. Мацюк ; М-во образования и науки 
Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2010. – 137 с.  

4. Разумний Ю.Т. Аспекти вирішення проблеми нерівномірності споживання 
електричної енергії : монографія / Ю.Т. Разумний, А.В. Рухлов ; М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 95 с.  

5. Онищенко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та 

перспективи : монографія / Н.М. Онищенко, Н.М. Пархоменко ; НАН України, 

Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2011. – 175 с. 

 

Книга трьох авторів: 

1. Бондаренко В.І. Теорія управління станом гірських порід : підруч. для 

вузів / В.І. Бондаренко, М.О. Ільяшов, М.К. Руденко. – Д. : Лізуновпрес, 2012. – 

320 с. 

2. Гаркуша І.П. Фізика : навч. посіб. / І.П. Гаркуша, В.П. Курінний, 

Л.Ф. Мостіпан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т. 

– Вид. 3-тє, випр. та допов. – Д. : НГУ, 2011. – 186 с. 
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3. Калашников В.М. Історія держави і права України : навч. посіб. / 

В.М. Калашников, Г.Г. Кравчик, К.А. Марков ; за ред. В.М. Калашникова ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 256 с. 

4. Рязанова Н.С. Міжнародні фінансові організації : підручник / 

Н.С. Рязанова, М.А. Гапонюк, А.А. Максименко ; М-во освіти і науки України, 

Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. –  К. : КНЕУ, 2010. – 230 с. : іл., табл. 

 

Книга чотирьох та більше авторів: 

1. Відповідність часу / О.С. Бешта, А.Ф. Косолапов, А.М. Пашко, 

Г.Г. Півняк, П.І. Пілов, В.Ю. Пушкін, М.В. Рогоза, В.О. Салов, Ю.Т. Хоменко, 

О.М. Шашенко, Г.К. Швидько, С.В. Шевченко. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2012. – 288 с. 

або 

1. Відповідність часу / О.С. Бешта [та ін.]. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2012. – 288 с. 

2. Разрушение горных пород планетарными долотами в условиях действия 

гидростатического давления : монография / А.Н. Давиденко, Н.А. Дудля, 

В.Л. Хоменко, А.А. Пащенко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта 

Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. :  НГУ, 2011. – 192 с. 

3. Соціально-економічні парадигми сучасного гуманізму / [М.В. Чечетов 

та ін.]. – К. : Корпорація, 2007. – 283 с. – Бібліогр.: с. 280–282. 

4. Машинобудівне креслення : навч. посіб. / Г.К. Ванжа, О.О. Якушева, 

Г.С. Тен, І.В. Вернер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. 

ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 167 с. 

 

Однотомне видання без зазначення автора: 

1. Історія української культури : навч. посіб. / за ред. О.Ю. Павлової ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : Центр учбової л-ри, 

2012. – 343 с. 

2. Підготовка фахівців / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. акад. 

України ; [редкол.: Г.Г. Півняк, П.І. Пілов, В.О. Салов, Ю.Т. Хоменко]. – Д. : 

НГА України, 1999. – 165 с. 

3. Сучасне буття філософії : матеріали Всеукр. філософ. читань, 27 листоп. 

2011 р. / відп. ред. Ю.О. Шабанова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 151 с. 

 

Законодавчі матеріали: 

1. Закон України «Про вибори народних депутатів України» : офіц. текст 

прийнятий Верх. Радою України 25 берез. 2004 р. : із змінами та допов. станом 

на 1 берез. 2006 р. / М-во юстиції України. – К. : Ін Юре, 2006. – 196 с. 

2. Законодавство України про пенсійне забезпечення : зб. офіц. текстів 

законів : станом на 22 берез. 2012 р. / упоряд. Ю.І. Руснак. – К. : Центр учбової 

л-ри, 2012. –  298 с. 
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Методичні розробки: 

1. Терещук Р.М. Гірничопрохідницька техніка. Методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»/ 

Р.М. Терещук, О.Є. Григор’єв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 25 с. 

2. Золотарьова І.В. Підготовка ділової документації в МС WORD. 

Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів денної та 

заочної форм навчання / І.О. Золотарьова, З.Л. Костіна ; М-во освіти і науки 

України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД Інжер, 2007. – 142 с. 

 

Автореферат дисертації: 

1. Скляр Л.Б. Організаційно-економічне забезпечення аналізу та 

діагностики екологічного управління підприємствами консервної 

промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища» / Скляр Лариса 

Борисівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. – О., 

2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15. 

2. Бабій І.В. Організаційно-економічний механізм реструктуризації в 

антикризовому управлінні підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Бабій Ірина 

Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельн. нац. ун-т. – 

Хмельницький, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17. 
 

Ресурси віддаленого доступу:  

1. Вимоги до звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності) 

[Електронний ресурс] : сайт Національного гірничого університету / відділ 

ліцензування та акредитації. – Текст. дані. – Д. : НГУ, 2010. – Режим доступу: 

http://nmu.org.ua (дата звернення: 17.10.2012). – Назва з екрана.  

2. Образование: исследование в мире [Электронный ресурс] : междунар. 

науч.-пед. интернет-журнал с библиотекой-депозитарием = oim.ru / под 

патронажем Рос. акад. образования, Гос. науч.-пед. б-ки им. К.Д. Ушинского. – 

М. : OIM.RU, 2000-2001. – Режим доступа: www/URL: http://www.oim.ru/- 

10.02.2001.  
 

Стаття в журналі: 

1. Бондаренко В.І. Еволюція структури вищої гірничої освіти / В.І. Бондаренко, В.І. Бузило, 

В.О. Салов // Вища школа.  2009.  № 2.  С. 75–80. 

2. Салов В.О. Засоби діагностики як складова стандартів вищої освіти / В.О. Салов, 

Т.О. Письменкова // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2011. – № 3. – 

С. 132–137. 

 

Стаття в збірнику:  

1. Білецький В.С. Перспективи використання тонкодисперсних вуглецевих 

матеріалів / В.С. Білецький, Л.Ж. Горобець // Збагачення корисних копалин : 

наук.-техн. зб. / Нац. гірн. ун-т. – Д., 2012. – Вип. 49 (90). – С. 3–10. 

http://www.oim.ru/–
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2. Овсяников В.В. Автоматизация процесса управления качеством топлива 

на тепловых электростанциях // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-

техн. зб. – Д., 2011. – Вип. 87. – С. 150–155. 

 

Тези доповідей в матеріалах конференцій, конгресів, форумів: 

1. Салов В.А. Перспективы развития системы образования Украины 

/ В.А. Салов // Высшая школа: проблемы и перспективы : 10-я междунар. науч.-

метод. конф. (10 нояб. 2011 г., Минск) : тез. докл. / Респ. ин-т высш. шк. – 

Минск, 2011. – Ч. 1. – С. 10–12. 

2. Стеханова З.С. Адаптація управління фінансовими потоками суб'єкта 

зовнішньоекономічної діяльності до вимог зовнішнього ринку / З.С. Стеханова, 

Ю.Ю. Заверуха // Особливості функціонування підприємств України в сучасних 

економіко-правових умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 груд. 

2011 р. : тези доп. – Д.,  2011. – С. 112–114. 
 

Статті в інформаційному порталі, електронному журналі, опис 

сторінок сайту: 

1. Чернышева Л.В. Кризис детского чтения – общемировая тенденция 

[Электронный ресурс] // Школа: день за днем. Педагогический альманах : 

официальный сайт Центрального филиала городского центра развития 

образования г. Новосибирска. – Текст. дан. – Новосибирск, 2006. – Режим 

доступа: http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=198 (дата обращения: 

15.09.2010). – Загл. с экрана.  
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ДОДАТОК В 

Рецензія та критерії оцінювання курсової роботи 
 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 

 
Студента________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

шифр______________ того, хто навчається в групі_______________ на ______ курсі 

__________________________ факультету ______________________форма навчання 

курсова робота з __________________________________________________________ 
(назва дисципліни) 

 

Тема_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Реєстраційний № ___________ дата одержання_______________________20__ року 

Рецензент ________________________________________________________________ 
                                           ( вчене звання, прізвище, ім'я, по-батькові) 

 

Зміст рецензії 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Оцінювання курсової роботи за 100-бальною системою 

Критерії оцінювання Деталізація критеріїв оцінювання Максима

льний бал 

Загальна 

кількість 

балів 

Дотримання 

організаційних вимог 

подання курсової робот 

Реєстрація теми роботи на кафедрі в 

установлений термін 

1  

Узгодження плану (структури) курсової 

роботи з науковим керівником 

2 

Своєчасність подання остаточного 

варіанту курсової роботи на перевірку 

науковому керівнику 

2 

Змістовність курсової 

роботи 

Повнота розкриття теми 9  

Змістовність та структурованість вступу 

на висновків 

6 

Наявність та якість критичного огляду 

літературних джерел 

7 

Наявність статистичних даних та якість 

їх аналізу 

9 

Змістовність теоретичної частини 9 

Змістовність практичної частини 

(практична цінність отриманих 

результатів) 

6 

Наявність власних розробок автора 5 

Актуальність літературних джерел 4 

Дотримання стандартів 

оформлення курсової 

роботи 

Дотримання вимог до обсягу та 

структури курсової роботи 

2  

Наявність орфографічних помилок 2 

Наявність посилань та дотримання 

стандартів посилань 

2 

Виконання вимог до оформлення 

титульного аркушу, шрифту, інтервалу, 

полів, нумерації сторінок, додатків. 

2 

Дотримання стандартів подання 

інформації: тексту,таблиць, рисунків, 

формул 

2 

Захист курсової роботи Вміння грамотно та чітко презентувати 

курсову роботу під час захисту 

(викласти мету ,завдання, актуальність, 

етапи виконання, результати)  

5  

Володіння матеріалом та матеріалом, 

пов’язаним з темою роботи 

10 

Вміти обґрунтувати результати роботи 

та пропозиції, методи, які використані у 

процесі виконання курсової роботи. 

10 

Знання термінології по темі роботи (у 

тому числі формулювання та пояснення 

категорій, понять, термінів) 

5 

Разом  
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Допущений до захисту „_____” ______________ 201___ р. __________________________ 

                                                                                                                                (підпис рецензента) 

захист планується о ______ „____”____________ 201___ р. __________________________ 

                                                                                                                             (час)    (місце роботи комісії) 

Курсова робота захищена „_____” _______ 201__р. З кількістю балів _______ (Макс. 30) 

Підсумкова оцінка по курсовій роботі __________________балів _____________________ 

                                                                                                                                             (оцінка за шкалою ECTS) 

Комісія: Підписи рецензента і  членів комісії 

1. ______________  ________________________ засвідчую: зав. кафедри ЕА і Ф 

    (підпис)                  (прізвище, ініціали) 

2. ______________  ________________________ О.В. Єрмошкіна ___________________ 
    (підпис)                  (прізвище, ініціали) 

3. ______________  ________________________        „______” ___________ 20___ р.  
          (підпис)                             (прізвище, ініціали) 
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Галушко Ольга Сергіївна 

Герасимова Ірина Юріївна 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСИ. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

для студентів освітньо-професійної підготовки бакалаврів 

напряму підготовки 6. 030508 - фінанси і кредит 
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