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ВСТУП 

                 Важливою формою навчального процесу є виконання курсових 

робіт з базових дисциплін.  

Курсова робота – це індивідуальне завдання науково-дослідницького, 

творчого характеру, що сприяє поглибленому вивченню навчальної 

дисципліни, подальшій систематизації, розширенню та закріпленню 

отриманих знань.  

Таку форму навчання можна розглядати як своєрідний тренінг, за допомогою 

якого студент проходить стажування в напрямку:  

• ведення наукового дослідження;  

• грамотного та логічного викладення матеріалу; 

 • аргументованого та зрозумілого висвітлення власної думки;  

• застосування теоретичних знань для практичного вирішення конкретних 

фінансово-економічних завдань тощо.  

Зміст такої форми навчання, як курсова робота, обумовлює її функції, базисом 

яких є надання студентам навичок:  

• підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію в межах 

об’єкта та предмета дослідження;  

• виявляти базові та похідні причини виникнення певних фінансово-

економічних явищ, з’ясовувати їх вплив на об’єкт і предмет дослідження;  

• вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, 

чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;  

• розробляти пропозиції щодо вирішення проблем, що існують, з урахуванням 

зарубіжного досвіду й обґрунтуванням можливостей його застосування в 

умовах національних особливостей і традицій.  

Виконання курсової роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни, 

що дозволяє виявити загальний рівень отриманих теоретичних знань і 

практичних навичок, вміння їх застосовувати під час розв’язування 

конкретних фінансово-економічних завдань. Беручись до виконання курсової 

роботи, необхідно передусім засвоїти мову науки, яка є дуже специфічною. 

Від ступеня оволодіння категоріальним науковим апаратом залежить те, 

наскільки точно, грамотно і логічно студент висловить свою думку, пояснить 

той чи інший факт, обґрунтує висновки та пропозиції.  

Мета роботи – узагальнення, поглиблення та закріплення спеціальних знань 

студентів у фінансовій сфері, розвиток навичок проведення аналітичної 



роботи, самостійного дослідження теоретичних і прикладних аспектів з певної 

теми, творчого використання літературних джерел і узагальнення практичного 

матеріалу та логічного викладення інформації. 

Курсова робота відображає результати самостійно проведеного студентом 

наукового дослідження. У ній студент повинен показати вміння грамотно і 

належним чином висвітлювати власні думки, аргументувати запропоновані 

рекомендації, правильно та вільно користуватися як загальноприйнятою 

економічною, так і спеціальною фінансовою термінологією.  

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

                Основною формою ефективної організації самостійної роботи 

студента з підготовки курсової роботи є планування розподілу часу на 

виконання необхідних видів робіт з урахуванням їх трудомісткості та 

взаємозв’язку. 

              Виконання студентом курсової роботи передбачає послідовну 

реалізацію таких етапів: 

- вибір теми та об’єкта дослідження; 

- огляд літератури за темою роботи: законодавчої, нормативноправової, 

спеціальної (зокрема тієї, що міститься в періодичних виданнях), підбір 

фактологічного та фактичного матеріалу; 

- складання плану; 

- аналіз і обробка теоретичного та фактичного матеріалу; 

- написання й оформлення курсової роботи; 

- подання роботи на рецензування; 

- захист курсової роботи. 

              Вибір теми та об’єкта дослідження. Тема курсової роботи вибирається 

студентом відповідно до проблемно-практичної спрямованості власних 

науково-дослідницьких інтересів згідно з переліками тем, затверджених 

кафедрою фінансів у розрізі окремих дисциплін, що наведені в цих 

методичних рекомендаціях, за погодженням з викладачем. Тематика робіт має 

проблемно-практичну спрямованість, періодично поновлюється та 

затверджується на засіданні кафедри. 



                  З огляду на індивідуальні здібності студентів, їх схильність до 

науково-дослідницької роботи та набутий практичний досвід викладач має 

право вносити певні корективи в тематику і розподіл курсових робіт. 

                 Студентам надається право вибору теми курсової роботи з 

наведеного переліку або можливість запропонувати власну тему з огляду на 

обґрунтування доцільності її дослідження. Уточнення або зміна теми курсової 

роботи можливі лише в окремих випадках за наявності достатньо 

аргументованих причин з дозволу викладача. 

                Студенти повинні вибирати і закріплювати за собою теми в 

установлений термін (протягом двох перших тижнів від початку навчального 

семестру). 

                Неприпустимим є вибір однієї теми декількома студентами в межах 

однієї академічної групи. За наявності достатньої аргументації доцільності 

роботи студента над темою, що вже закріплена за іншим студентом, – 

продовження попередніх досліджень, написання роботи на конкурс 

студентських робіт, робота над дослідженнями студентського наукового 

гуртка тощо – викладач має право вносити корективи в розподіл тем курсових 

робіт. 

              Обравши тему, студент повинен чітко визначити мету курсової 

роботи, окреслити коло завдань, які мають бути розв’язані для її досягнення, 

підібрати відповідну наукову літературу та нормативноінструктивні матеріали 

з обраної тематики, фактологічний і статистичний інформаційний матеріал. 

Огляд літератури за темою роботи.  

              У процесі складання плану і написання курсової роботи студент 

підбирає та вивчає відповідні літературні джерела і складає бібліографію. 

Перегляду повинні підлягати всі види джерел, зміст яких пов’язаний з темою 

курсової роботи. До них належать матеріали, опубліковані в різних 

вітчизняних і зарубіжних виданнях, зокрема періодичних, а також статистичні 

збірники, закони, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, 

укази Президента, а також інші нормативно-правові документи, фактичні 



статистичні показники та дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності, 

планові та прогнозні показники.  

                Для самостійного пошуку літературних джерел студент 

використовує бібліографічні каталоги (алфавітний і систематичний), 

бібліографічні довідники, реферативні журнали, а також автоматизовані 

інформаційно-пошукові системи, бази та банки даних, на основі чого формує 

список літератури за темою дослідження. Під час вивчення літератури не слід 

прагнути тільки до запозичення матеріалу. Паралельно потрібно осмислювати 

знайдену інформацію. Цей процес повинен відбуватися протягом усієї роботи 

над темою, тоді власні думки, що виникають у ході опрацювання зібраного 

матеріалу, стають основою курсової роботи та висновків.  

               При викладенні матеріалу з обраної теми використовується не вся 

інформація, а тільки та її частина, яка безпосередньо стосується теми курсової 

роботи, є найбільш цінною та корисною для розв’язання поставлених завдань 

дослідження. 

 Складання плану. Попереднє ознайомлення з досліджуваною проблемою на 

основі літературних джерел є основою для складання плану курсової роботи. 

План курсової роботи наводиться в її окремому розділі, який має назву 

“ЗМІСТ”. Складання плану є одним із найважливіших етапів підготовки 

курсової роботи, оскільки на його основі формується загальне уявлення про 

якість виконання роботи, реалізовані напрями дослідження обраної теми, 

логічний зв’язок між її окремими складовими, проблемну постановку окремих 

питань.   

Зі складеного плану видно, наскільки студент орієнтується в обраній темі, як 

він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями 

дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і 

кінцевий результат виконаної роботи – рівень досягнення поставленої мети. 

План складається з переліку базових питань, що пов’язані внутрішньою 

логікою дослідження за темою. Формулювання назв розділів і підрозділів 

повинно відповідати таким вимогам: конкретність, стислість, відсутність 



двозначності. При складанні плану базові питання необхідно розмістити в 

такій послідовності, яка є найбільш логічною і прийнятною для даного 

дослідження схемою викладення матеріалу. План курсової роботи студент 

складає самостійно і погоджує його з керівником. Надалі план може 

уточнюватись, але основне завдання роботи залишається незмінним.     

                Позитивно зарекомендувала себе практика, коли студент, перш ніж 

прийняти до роботи остаточний план, складає план-проспект, у якому крім 

назв розділів роботи тезово викладено їх зміст. Це дозволяє більш точно 

зрозуміти логіку викладення матеріалу на стадії розробки основної частини 

курсової роботи, оптимізувати кількісний склад розділів і підрозділів курсової 

роботи, уникнути дублювання інформації в різних частинах роботи.  

                У процесі складання плану, а також у подальшій співпраці керівник 

надає студенту наукову та методичну допомогу, вносить певні корективи до 

плану, надає рекомендації про доцільність висвітлення того чи іншого питання 

в контексті обраної теми. Під час написання роботи план може уточнюватись. 

Уточнення додатково погоджується з керівником.  

                Аналіз і обробка теоретичного та фактичного матеріалу. Написання 

та оформлення курсової роботи. Після погодження та затвердження плану 

студент починає написання курсової роботи. Вимоги до структури й 

оформлення курсових робіт із дисциплін, що викладаються кафедрою 

фінансів, наведені в цих методичних рекомендаціях.  

              У процесі написання окремих розділів студент подає їх керівнику на 

перевірку, виправляє та вносить доповнення у разі потреби, звітує керівнику 

про готовність роботи. Обговорення проблемних питань з викладачем – 

керівником курсової роботи здійснюється на індивідуально-консультативних 

заняттях з підготовки та захисту курсової роботи (якщо їх проведення 

передбачено робочим навчальним планом з дисципліни) або на консультаціях 

викладача відповідно до затвердженого розкладу. 

Обов’язками керівників є:  



• консультування студентів з питань вибору теми роботи, розроблення її 

плану, добирання спеціальної літератури, підготовки окремих розділів; 

 • контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки курсової 

роботи;  

• рецензування курсової роботи з ґрунтовною характеристикою її якості 

відповідно до критеріїв оцінювання.  

Подання роботи на рецензування. Завершена курсова робота підписується 

студентом на останній сторінці списку використаної літератури із зазначенням 

дати завершення роботи та надається у встановлений термін на кафедру 

фінансів для реєстрації з подальшим передаванням її керівнику, який здійснює 

рецензування й оцінювання якості виконання роботи, робить висновок щодо 

допуску її до захисту. 

              Форма рецензії курсової роботи, критерії та порядок її оцінювання 

регламентуються цими методичними рекомендаціями.  

              Захист курсової роботи. День і час захисту курсової роботи визначає 

викладач-керівник згідно з графіком навчального процесу. Готуючись до 

захисту роботи, студент складає тези виступу, оформлює ілюстрований 

матеріал, обмірковує відповіді на зауваження, які вказані в рецензії керівника. 

Тривалість захисту курсової роботи не повинна перевищувати 10 хвилин.  

            Для розкриття змісту курсової роботи студенту надається не більше 5 

хвилин. У своєму виступі студент повинен відобразити: результати 

проведеного аналізу за обраною темою, конкретні пропозиції щодо вирішення 

проблеми або напрями вдосконалення відповідних процесів з обґрунтуванням 

можливості їх реалізації в реальних умовах, при цьому можна робити 

посилання на ілюстративний матеріал, що винесений на захист. 

              Виступ не повинен містити загальних відомостей, теоретичних 

положень, що містяться в літературних або нормативних документах, оскільки 

вони не є предметом захисту.  

             Особливу увагу необхідно сконцентрувати на власних розробках, 

висновках і рекомендаціях, відповідях на зауваження рецензента. Після 



виступу студент відповідає на запитання керівника та членів комісії. Захист 

курсової роботи оцінюється за критеріями, передбаченими цими методичними 

рекомендаціями. 

               По закінченні захисту виставляється оцінка, яка формується як сума 

балів за виконання та захист курсової роботи. 

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ  

Курсова робота повинна містити: 

 • титульний аркуш;  

• рецензію на курсову роботу; 

 • зміст;  

• вступ;  

• основну частину;  

• висновки;  

• список використаних джерел; 

 • додатки (за потреби).  

                Обсяг курсової роботи при виконанні з застосуванням технічних 

засобів не повинен перевищувати 45 сторінок (без додатків), а при 

рукописному виконанні – не більше 55 сторінок. Зміст роботи подається на 

початку курсової роботи. 

               Зміст повинен бути оформлений як розгорнутий план. Він містить 

назву та нумерацію всіх розділів і підрозділів (додаток В). Гармонійне 

поєднання структурних частин курсової роботи суттєво впливає на її 

результативність. Ось чому основні розділи курсової роботи мають бути 

органічно пов’язані між собою: теоретичні положення повинні слугувати 

відправним моментом для виконання конкретних розрахунків і здійснення 

аналізу, а запропоновані заходи повинні бути всебічно обґрунтовані.  

              У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, розкривається її 

значення, подається огляд ступеня розроблення даної проблеми без чіткої 

аргументації окремих позицій, підкреслюється необхідність вирішення 



конкретних питань теми в контексті сучасних економічних перетворень, 

зазначаються мета та завдання курсової роботи, об’єкт і предмет дослідження, 

вказуються методи дослідження та інформаційна база, що використовуються 

в роботі. 

               Мета роботи повинна бути сформульована лаконічно, але 

переконливо. При оформленні цієї складової вказується її назва – “ВСТУП”. 

Оптимальний обсяг вступу – 1–2 сторінки.  

              Визначаючи об’єкт і предмет дослідження курсової роботи, необхідно 

враховувати те, що об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну 

ситуацію й обране для вивчення, а предмет міститься в межах об’єкта і 

визначає тему курсової роботи.  

             Наприклад: Об’єктом дослідження є економічні відносини між 

суб’єктами фінансового ринку як системи.  

             Предмет дослідження – фінансовий ринок України в сукупності його 

організаційно-економічних структурованих елементів, їх взаємозв’язку та 

взаємозалежності. 

             Основна частина передбачає безпосереднє викладення змісту теми 

курсової роботи, глибоке та всебічне висвітлення її основних положень. Вона 

містить: 

 а) огляд літератури за темою;  

б) узагальнення теоретичної та аналітичної інформації;  

в) розроблення основних напрямків (пропозицій) щодо вдосконалення 

фінансових відносин.  

Огляд літератури за темою курсової роботи є теоретичною основою 

досліджуваної проблеми і використовується для аргументації, узагальнення та 

поглиблення основних положень теми, конкретизації подальших пропозицій. 

При написанні першого розділу роботи рекомендується звертати увагу на 

дискусійні питання, не обмежуючись при цьому лише простим переказом 

точок зору, що існують в економічній літературі, обов’язково потрібно 

викладати власну авторську позицію щодо їх вирішення. Узагальнення 



теоретичної та аналітичної інформації передбачає, що при реферативному 

запозиченні думок з опублікованих праць необхідно робити посилання на 

використані джерела інформації. У другому розділі основної частини роботи 

студент досліджує особливості практичного вирішення питань тематичної 

спрямованості на прикладі обраного об’єкта дослідження. Всебічний 

ґрунтовний аналіз повинен бути основою курсової роботи, на його підставі 

формуються подальші висновки та пропозиції. Метою третього розділу є 

розроблення й обґрунтування пропозицій, направлених на вирішення 

теоретичних і практичних проблем, виявлених у попередніх розділах курсової 

роботи. 

               У висновках необхідно підвести підсумки досліджень, які проведені 

в курсовій роботі, акцентувати увагу на пропозиціях, їх значимості для 

успішної реалізації питань і проблем, окреслених у курсовій роботі. 

Оптимальний обсяг висновків – 2–3 сторінки.  

             Список використаних джерел містить перелік літературних джерел, 

що використовуються при підготовці курсової роботи. Формуючи список 

використаної літератури, необхідно враховувати обмеження щодо його обсягу 

– не менше 25 найменувань, але не більше 35. Додатки складаються з 

громіздких таблиць допоміжного характеру, діаграм, схем, фінансової 

документації і нумеруються в тій послідовності, у якій на них надається 

посилання в тексті. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

            Курсова робота повинна бути виконана та оформлена з дотриманням 

усіх технічних вимог до наукових робіт. Текст роботи повинен бути виконаний 

у вигляді комп’ютерного набору на одному боці аркуша білого паперу 

формату А4 (210х297 мм) або написаний чітким розбірливим почерком (без 

виправлень). 3а машинописного способу виконання курсову роботу друкують 

через півтора інтервалу, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14 

пунктів. Текст слід друкувати, дотримуючись таких розмірів полів: верхній і 

нижній – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм. Під час виконання курсової 



роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та 

чіткості зображення впродовж усієї роботи. Усі лінії, літери, цифри та знаки 

повинні бути однаково чорними впродовж усього тексту дипломної роботи. 

             Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП” та інші не нумеруються. 

Заголовки структурних елементів роботи та заголовки розділів слід 

розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в 

кінці, не підкреслюючи.  

             Заголовки підрозділів слід починати з абзацного відступу і друкувати 

маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в 

кінці. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту 

звіту і дорівнювати п’яти знакам. Якщо заголовок складається з двох і більше 

речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається. 

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом повинна бути 

два рядки. Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома 

заголовками приймають такою, як у тексті (додаток Г).  

             Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також 

пункту та підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено 

тільки один рядок тексту.  

             Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами, 

додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.  

           Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи, 

але номер сторінки не проставляють.  

           Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок роботи.  

               Розділи, підрозділи курсової роботи слід нумерувати арабськими 

цифрами. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах 

викладення суті роботи і позначатись арабськими цифрами без крапки, 

наприклад, 1, 2, 3 і т. д. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах 

кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового 



номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку 

не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д. 

               Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в 

курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або 

на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. 

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За потреби 

під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). 

Ілюстрація позначається словом “Рисунок __”, яке разом із назвою ілюстрації 

розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рисунок 3.1 – Схема 

розміщення”. 

                 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. 

Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок 

третього розділу.  

              Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. 

Таблицю необхідно розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути 

посилання в тексті роботи. Назва таблиці складається зі слова “Таблиця”, її 

порядкового номера та безпосередньо назви, яка стисло відбиває зміст 

наведених у ній даних. Усі ці елементи оформлюються за зразком, наведеним 

у додатку Е. Повну назву таблиці вказують один раз над таблицею зліва з 

абзацним відступом. У разі переносу частини таблиці на наступну сторінку 

над нею з абзацного відступу пишуть: “Продовження таблиці Х”, де Х – номер 

таблиці. Таблиці нумеруються арабськими цифрами підряд у межах розділу, 

за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з 

номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, 

наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Заголовки та дані 

таблиці можуть бути виконані через один інтервал, шрифтом Times New 

Roman, розмір шрифту – 12 пунктів. Заголовки граф таблиці починають з 



великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони становлять одне речення з 

заголовком.  

                  Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої 

літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. 

Заголовки та підзаголовки граф указують в однині.  

                 Приклад оформлення таблиць наведений у додатку Е. Переліки, за 

потреби, можуть бути наведені всередині підрозділів. Перед переліком 

ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу 

літеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи, дефіс (перший рівень 

деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські 

цифри з дужкою (другий рівень деталізації).  

               Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з 

абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування 

переліків першого рівня.  

              Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у 

якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище та нижче кожної формули 

або рівняння потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Формули та 

рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід 

нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. 

              Номер формули або рівняння складається з номера розділу та 

порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, 

наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули 

або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому 

правому положенні на рядку.  

            Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до 

формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій 

послідовності, у якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення 

значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового 

рядка. Перший рядок пояснення починають словом “де” без двокрапки і без 

абзацу.  



             Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку 

наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції 

множення, застосовують знак “х”. 

              Формули, що йдуть одна за одною та не розділені текстом, 

відокремлюють комою. Приклад оформлення формули наведений у додатку 

Ж. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером 

за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “... 

у роботах [1–7] ...”.  

              При посиланнях на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, 

рівняння, додатки зазначають їх номери. При посиланнях слід писати: “... у 

розділі 2 ...”, “... (рис. 1.3) ...” або “... на рисунку 1.3 ...”, “... (табл. 3.2) ...” або 

“... у таблиці 3.2 ...”, “... за формулою (3.1) ...”, “... у формулах (1.3–1.5) ...”, “... 

у додатку Б ...” або “... (додаток Б) ...”.  

              Додатки слід оформлювати як продовження курсової роботи на її 

наступних сторінках, розташовуючи їх у порядку появи посилань на них у 

тексті. Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, 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 повинно бути надруковано 

слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.  

           Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

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

Б і т. д. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію 

сторінок. Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід 

нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.З – третій 

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

перша формула додатка А.  



              Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне 

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

відповідно до зазначених вище правил оформлення.  

              Список літератури слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ 

перших авторів або заголовків. 

 ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

           Курсову роботу рецензує викладач – керівник курсової роботи протягом 

10 робочих днів після її реєстрації на кафедрі.  

           При рецензуванні курсової роботи вихідною кількістю балів за 

системою ECTS вважається 0. Збільшення кількості балів проводиться 

відповідно до критеріїв оцінювання курсової роботи.  

          Доопрацювання курсової роботи не здійснюється. Усі питання повинні 

бути з’ясовані студентом у процесі дослідження на консультаціях та 

індивідуальних заняттях з керівником курсової роботи. Остаточна оцінка за 

курсову роботу виставляється за результатами захисту.  

         Під час захисту студент повинен показати правильність розуміння 

теоретичних основ і тенденцій розвитку сучасних проблем фінансової науки, 

аргументувати власну точку зору тощо. Курсова робота оцінюється за 100-

бальною шкалою з наступним переведенням її даних у 4-бальну шкалу та 

шкалу за системою ECTS (табл. 1). За результатами захисту курсової роботи 

студент отримує оцінку за системою ECTS, яку викладач виставляє в 

екзаменаційну відомість. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  ТА НАВИЧОК СТУДЕНТА 

 
 Знання, вміння та навички студента з навчальної дисципліни оцінюються згідно вимог 
освітньо-професійної програми за трьома нормативами – національною чотирибальною шкалою 
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно), шкалою ВНЗ (0 – 100 балів), міжнародною шкалою 
ECTS (A, B, C, D, F, FX).  
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FX 1 – 34 

Студент не виконав завдання, не відповів на запитання, не 
вміє розв’язувати ситуативні завдання та задачі. Не володіє 
матеріалом, допускає грубі помилки, плутає поняття, не знає 
спеціальної термінології. Не вміє користуватися довідковою 
літературою. Викладає матеріал з грубими помилками. Не вміє 
вирішувати найпростіші задачи. 



F 35 – 59 

Студент виконав завдання менше як наполовину, не 
відповів на запитання, не розуміє сутності завдання, допускає 
грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. Погано 
користується довідковою літературою та не може виконувати 
практичні завдання. Плутається у теоретичному матеріалі. Не 
вміє вирішувати практичні завдання. 
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E 60 – 63 

Студент не завжди чітко володіє термінологією, допускає 
змішування понять, не зовсім правильно виконує практичні 
завдання. Студент відчуває труднощі при класифікації у 
визначенні спеціальних категорій, плутає форми, не володіє 
навичками аналізу. Погано орієнтується у матеріалі. 
Припускається значної кількості змістовних помилок, 
неточностей. 
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D 64 - 73 

Студент не чітко формулює поняття, слабо володіє 
спеціальною термінологією, допускає змішування понять, не 
зовсім правильно виконує практичні завдання (проте виконане 
завдання досягає своєї мети). Студент відчуває труднощі при 
вирішенні практичних завдань, плутає їх, з труднощами 
формулює думку, допускається помилок. Погано орієнтується 
у матеріалі. 
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C 74 – 81 

Студент чітко володіє фаховою термінологією, технічно 
грамотно і послідовно виконує практичні завдання і відповідає 
на питання. 

Студент відчуває деякі труднощі при систематизації 
матеріалу, не має достатніх навичок для швидкого розв’язання 
ситуативних та практичних завдань, однак дає правильні 
відповіді на теоретичні питання. Виконання практичних 
завдань досягає своєї мети. 

Можливе допущення 1 - 3 помилок, які впливають на 
кінцевий результат відповіді. 
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B 82 - 89 

Студент чітко і вільно володіє термінологією, технічно 
грамотно і послідовно виконує практичні завдання і ґрунтовно 
відповідає на питання. Студент практично не відчуває 
труднощів при систематизації матеріалу, однак не має 
достатніх навичок для швидкого розв’язання ситуативних та 
практичних завдань. 

Можливе допущення окремих помилок, що суттєво не 
впливають на виконання завдання та відповідь в цілому. 
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A 90 – 100 

Студент чітко усвідомлює суть питання, вільно володіє 
термінологією, логічно, мотивовано і точно виконує 
теоретичні завдання, знаходить основне у матеріалі, технічно 
грамотно і послідовно виконує практичні завдання. Студент 
впевнено розрізняє спеціальні категорії. 

При розв’язанні ситуативних та практичних завдань 
усвідомлює суть питання та швидко дає відповідь. Здатен 
використовувати одержані знання у своїй практичній 
діяльності. 

 

Реферат (від латинського “доповідати”, “повідомляти”) – це один із 

початкових елементів учбової підготовки студента, який дає можливість 

першої спроби самостійної розробки однієї з конкретних тем певного курсу 

гуманітарних дисциплін.  

Реферат вимагає від студента понятійно-аналітичного рівня сформованості 

знань, себто особа має чітке уявлення та поняття щодо навчального об’єкту, 

здатна здійснювати смислове виділення, пояснення, аналіз, перенесення раніш 

засвоєних знань на типові ситуації. 



Результатом аналітичної роботи над рефератом є також і доповідь, що включає 

огляд наукових та інших джерел з обраної теми або виклад змісту наукової 

роботи. Важливо зазначити, що у рефераті необхідно не лише висвітлити 

відповідну наукову інформацію (скорочено переказати зміст первинного 

документа чи його частини), а й показати своє ставлення до неї – висновки. 

Себто, реферат вимагає від студента також продуктивно-синтетичного  

рівня сформованості знань, коли особа здатна здійснювати синтез, генерувати 

власні уявлення, переносити раніш засвоєні знання на нетипові, нестандартні 

ситуації. 

За допомогою рефератів студент глибше осягає найбільш складні проблеми 

курсів. Реферат демонструє ерудицію дослідника, його вміння самостійно 

аналізувати, систематизувати, класифікувати та узагальнювати суттєву 

наукову інформацію. Реферат може містити аналіз і критику відповідних 

наукових теорій. 

Основні вимоги до реферату: 

• повнота відображення змісту статті чи кількох праць за темою; 

• відповідність основних тез і положень, виділених реферуючим, 

змістові статті; 

• визначення методики, яку використовує автор статті, обраної для 

реферування, щоби розв’язати проблему; 

• відповідність висновків автора поставленим завданням (чи 

досягнута мета дослідження). 

 

 Наукова робота студента вміщує декілька взаємопов’язаних етапів:  

• вибір теми; 

•  пошук та опрацювання  матеріалу; 

•  складання плану роботи; 

•  викладення та оформлення результатів дослідження у тексті 

реферату; 

• усний виклад реферату. 



 

Вибір теми. Це один із найбільш відповідальних етапів, який визначає 

успішність наступної наукової діяльності студента. Однією з бажаних вимог 

до вибраної теми – є збіжність її практичної чи теоретичної значимості й 

актуальності з особистою значимістю. Така вимога передбачає наявність у 

студента необхідних знань із тим, щоби знайти та обгрунтувати свій підхід до 

розробки даної проблеми. 

Проблематика рефератів – це найбільш актуальні теми. У них на основі 

ретельного аналізу й узагальнення наукового матеріалу зіставляються різні 

погляди авторів і визначається власна позиція студента з викладом 

відповідних аргументів. 

  Прийняття рішення щодо вибору теми вимагає також попередньої роботи з 

викладачем. Разом із цим, студент має пам’ятати, що чим оперативніше буде 

здійснено вибір теми, тим більше часу він має для її дослідження, для 

текстуального оформлення реферату. 

Тему реферату студент може вибрати самостійно та узгодити з викладачем чи 

вибрати зі списку тем, рекомендованих кафедрою. 

 

Збір матеріалу.   

Роботу над рефератом варто починати: 

• із загального ознайомлення з темою шляхом прочитання 

відповідного розділу підручника, конспектів лекцій для отримання 

загального уявлення про тему; 

•  вивчення літературних джерел як рекомендованих кафедрою, так і 

підібраних самостійно; 

• вивчення обраної проблематики у фахових виданнях, 

затверджених ВАК України. 

 



Після вибору теми складається попередній план роботи, який бажано узгодити 

з викладачем та визначити літературу (першоджерела та критичну літературу 

- статті та підручники), яку необхідно вивчити.  

Пошук та освоєння необхідних літературних джерел – це творчий процес. 

Уміння самостійно визначати напрямок пошуку наукових творів, документів, 

використовувати предметні й алфавітні каталоги наукових бібліотек, 

бібліографічні довідники, що сприяє формуванню професійних якостей 

спеціаліста. Кваліфіковану консультацію з питань вибору літератури студент 

може також отримати в бібліотеці НГУ чи будь-якій іншій науковій бібліотеці. 

Оскільки до списку тем рефератів викладач завжди пропонує список 

рекомендованої літератури, то бажано, у першу чергу, проглянути цей список 

літератури, а вже потім звертатися до бібліотечного каталогу, орієнтуючись на 

власні уподобання. Спочатку необхідно попередньо проглянути відібрану 

літературу, щоби визначити яку статтю чи книжку залишити для більш 

детального вивчення. Для розкриття теми необхідно користуватися мінімум 

трьома джерелами. Усі данні, щодо статей та книжок (прізвища й ініціали 

авторів, назви робіт, місце та рік видання) доцільно записати на окремі картки. 

Цей навик знадобиться у підготовці до написання курсової чи дипломної 

роботи. Відібрана література грунтовно вивчається. Необхідний матеріал слід 

виписувати окремо по кожному питанню плану, щоби його можна було легко 

перегрупувати в залежності від логіки побудови роботи. Обов’язково 

фіксується джерело, що полегшує оформлення роботи. 

 

Викладення та оформлення результатів дослідження. 

Після вивчення літератури, за допомогою викладача, уточнюється первинний 

план і остаточний варіант береться за основу текстуального оформлення 

роботи. 

Традиційно структура реферату (курсової та дипломної роботи) включає 

наступні елементи:  

1. Заголовок (назва)  



2.  План – це система заголовків частин роботи із зазначенням сторінок, на 

яких вони розміщені. План є інформативним елементом,  оскільки дає 

коротке уявлення про проблематику, що розробляється, про логіку 

викладення та актуальність, наукову і практичну значимість обраної 

теми. План розміщується на початку (після титульного листка) чи у кінці 

роботи. 

       3. Вступ – містить обгрунтування практичної та теоретичної актуальності 

проблеми, зазначеної для вивчення. У вступі необхідно сформулювати 

основне питання дослідження та цілі й завдання, які витікають із нього. 

Вирішення цих цілей та завдань дозволить реалізувати основну ціль 

дослідження. У вступі доцільно також обговорити термінологічні особливості 

роботи з тим, щоби попередити неадекватне її прочитання. 

        4. Основний зміст – це та частина роботи, у межах якої реалізуються 

дослідницькі завдання, що були сформульовані у вступі. Тут важливо 

витримати послідовність викладення, логічну коректність та здатність довести 

(проаналізувати) положення, що висуваються для доведення чи аналізу. 

               Увага в рефераті акцентується на нових відомостях, визначається 

доцільність звертання до тих чи інших проблем, книжок чи статей. 

               Необхідно вживати терміни, властиві даній науці, уникаючи 

незвичних понять і символів, складних граматичних зворотів. Для цього 

доцільно на початку дослідження опрацювати специфічні терміни, 

використовуючи спеціальні словники. Рекомендується також включати до 

реферату схеми і таблиці, якщо вони допомагають розкрити основний зміст 

проблеми і скорочують обсяг реферату. 

            Обов’язково! Пункти, визначені у “Плані”, мають бути відмічені 

також на початку кожного параграфу в основному тексті роботи. А номери 

сторінок, на яких міститься текст кожного параграфу, виносяться у “План”.  

              Зміст реферату повинен повністю  відповідати обраній темі (саме тому 

аспекту однієї з проблем, наприклад, релігієзнавства, який міститься у назві 

теми). 



           5. Висновки. У висновках підводиться підсумок дослідження, себто він 

містить отримані висновки як вирішення тих завдань, які були сформульовані 

у вступі. Студент може охарактеризувати перспективи подальшої розробки 

теми, а також показати проблеми, які виходять за межі даного дослідження - 

мають самостійне значення та значний інтерес. 

 

          6. Джерела – це список літератури, що містить джерела, які були 

використані у роботі над темою та підпорядковані посилання. Бібліографія має 

науковий інтерес, оскільки містить інформацію про джерела, що мають 

відношення до дослідження.  

Основні вимоги до обсягу реферату: 

• 5-10 сторінок машинописного тексту; 

• 10-15 сторінок тексту, написаного від руки 

5-6 сторінок, коли тема потребує творчого підходу, додаткової літератури чи 

власного дослідження. 

7. Захист реферату. 

Зміст реферату студент повинен доповідати на : семінарі, кружку, науковій 

конференції. Попередньо підготувавши тези доповіді, студент протягом 7-10 

хвилин коротко викладає основні положення своєї роботи, поскільки вільний 

виклад значно поліпшує сприйняття матеріалу слухачами. Після доповіді 

автор відповідає на питання, поставлені слухачами або ж викладачем під час 

перевірки реферату. Потім виступають опоненти, які заздалегідь знайомляться 

з текстом реферату (орієнтуються у даній проблематиці), відзначаючи сильні 

та слабкі сторони реферату. На основі обговорення написаного та 

повідомленого реферату студенту виставляється відповідна оцінка. 

7. Критерії оцінки рефератів.  
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FX 1 – 34 

Студент не виконав завдання, не відповів на запитання, не 
вміє розв’язувати ситуативні завдання та задачі. Не володіє 
матеріалом, допускає грубі помилки, плутає поняття, не знає 
спеціальної термінології. Не вміє користуватися довідковою 
літературою. Викладає матеріал з грубими помилками. Не вміє 
вирішувати найпростіші задачи. 

F 35 – 59 

Студент виконав завдання менше як наполовину, не 
відповів на запитання, не розуміє сутності завдання, допускає 
грубі помилки, не володіє спеціальною термінологією. Погано 
користується довідковою літературою та не може виконувати 
практичні завдання. Плутається у теоретичному матеріалі. Не 
вміє вирішувати практичні завдання. 
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E 60 – 63 

Студент не завжди чітко володіє термінологією, допускає 
змішування понять, не зовсім правильно виконує практичні 
завдання. Студент відчуває труднощі при класифікації у 
визначенні спеціальних категорій, плутає форми, не володіє 
навичками аналізу. Погано орієнтується у матеріалі. 
Припускається значної кількості змістовних помилок, 
неточностей. 
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D 64 - 73 

Студент не чітко формулює поняття, слабо володіє 
спеціальною термінологією, допускає змішування понять, не 
зовсім правильно виконує практичні завдання (проте виконане 
завдання досягає своєї мети). Студент відчуває труднощі при 
вирішенні практичних завдань, плутає їх, з труднощами 
формулює думку, допускається помилок. Погано орієнтується 
у матеріалі. 
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C 74 – 81 

Студент чітко володіє фаховою термінологією, технічно 
грамотно і послідовно виконує практичні завдання і відповідає 
на питання. 

Студент відчуває деякі труднощі при систематизації 
матеріалу, не має достатніх навичок для швидкого розв’язання 
ситуативних та практичних завдань, однак дає правильні 
відповіді на теоретичні питання. Виконання практичних 
завдань досягає своєї мети. 

Можливе допущення 1 - 3 помилок, які впливають на 
кінцевий результат відповіді. 
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B 82 - 89 

Студент чітко і вільно володіє термінологією, технічно 
грамотно і послідовно виконує практичні завдання і ґрунтовно 
відповідає на питання. Студент практично не відчуває 
труднощів при систематизації матеріалу, однак не має 
достатніх навичок для швидкого розв’язання ситуативних та 
практичних завдань. 

Можливе допущення окремих помилок, що суттєво не 
впливають на виконання завдання та відповідь в цілому. 
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A 90 – 100 

Студент чітко усвідомлює суть питання, вільно володіє 
термінологією, логічно, мотивовано і точно виконує 
теоретичні завдання, знаходить основне у матеріалі, технічно 
грамотно і послідовно виконує практичні завдання. Студент 
впевнено розрізняє спеціальні категорії. 

При розв’язанні ситуативних та практичних завдань 
усвідомлює суть питання та швидко дає відповідь. Здатен 
використовувати одержані знання у своїй практичній 
діяльності. 
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