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РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Складовим елементом навчального процесу у підготовці здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07„Управління та 

адміністрування” спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» є 

виконання курсової роботи зі спеціалізації визначеної освітньою програмою 

«Фінанси, митна та податкова справа» та навчальним планом. 

 Курсова робота – це вид самостійного навчально-наукового дослідження 

майбутніх магістрів, який потребує від них уміння обрати методику 

дослідження, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, 

аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження. 

Виконання курсової роботи зі спеціалізації повинне сприяти 

поглибленому засвоєнню теоретичних знань і отриманню навичок у галузі 

вирішення практичних завдань. Це потребує від магістріва не тільки знань 

загальної і спеціальної літератури з теми дослідження, а й умінь проводити 

економіко-математичні, експертні та інші наукові дослідження, пов´язувати 

питання теорії з практикою, робити узагальнення, формувати та обґрунтовувати 

власні висновки у сфері фінансів, митної та податкової справи.  

Процес написання, оформлення та захисту курсової роботи зі 

спеціалізації повинен відповідати вимогам цих Методичних рекомендацій, що 

призначені для студентів денної і заочної форми навчання, а також для 

наукових керівників курсової роботи. 

 Метою курсової роботи зі спеціалізації є: 

- закріплення й систематизація знань студентів з дисциплін освітньої 

програми; 

- поглиблення самостійних навиків роботи з науковою, практичною, 

нормативною літературою; 

-  набуття основних умінь практично застосовувати одержані теоретичні 

знання при реалізації конкретних завдань зумовлених специфікою професійної 

діяльності; 

- творчому засвоєнні методик наукових досліджень, умінні 

використовувати їх у практичній діяльності.  

Курсова робота виконується студентами у відповідності до навчальних 

планів та носить індивідуальний характер. 

 У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі  

навички та вміння: 

 самостійно формулювати проблему дослідження та обґрунтовувати її 

актуальність на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки; 

 визначати мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження; 

 добирати потрібну наукову, практичну й статистичну інформацію, 

здійснювати її систематизацію та опрацювання; 

 аналізувати практичну діяльність органів державного та місцевого 

самоврядування, фінансових установ, митниці чи підприємницьких структур. 

 логічно і аргументовано висловлювати власні думки, робити висновки, 

вносити пропозиції; 

 правильно оформляти роботу; 
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 публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові 

повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору 

тощо). 

У процесі написання курсової роботи зі спеціалізації студенти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зобов'язані дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, які не дозволяють наявності плагіату, фальсифікації 

даних та хибного цитування. 

 

Компетентності та програмні результати навчання, яких 

набувають студенти під час написання курсової роботи зі спеціалізації: 

 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності. ЗК3. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

 

Фахові компетентності спеціальності: 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем, проблем у сфері фінансів, банківської справи, 

митної, податкової справи та страхування.  

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 

необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

  

Програмні  результати навчання: 
ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 
ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 
усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та управляти ними. 

 ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання.  
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ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського 
та страхового менеджменту для прийняття рішень.  

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з 
урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.  
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РОЗДІЛ 2. ВИМОГИ  ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Перш ніж розпочинати виконувати курсову роботу, студент повинен 

ознайомитися з основними завданнями щодо її виконання: 

1. Актуальність теми. Курсова робота може претендувати на той чи 

інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним 

потребам розвитку економіки та суспільства, а питання, що розкриваються в 

роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності державних 

фінансових органів, банків, страхових організацій, підприємств, їх 

економічних, організаційних, правових та інших сторін. 

2. Рівень теоретичного обґрунтування. Ця вимога означає, що студент 

повинен розкрити обрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку 

економічної науки, використовуючи такі підходи й наукові знання, що 

пояснюють різні явища і події з позицій сьогодення. Крім того, студент 

повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються 

проблеми курсової роботи, включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти 

і реальні практичні приклади. 

3. Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись 

елементи дослідження: 

 опрацювання достатньої кількості сучасних вітчизняних і зарубіжних 

літературних та електронних джерел (нормативно-правової бази, 

підручників, навчальних посібників, монографій, довідників, 

енциклопедій, журнальних та газетних статей, статистичних 

щорічників, даних мережі Інтернет тощо); 

 систематизація та аналіз різних методів, поглядів і підходів та 

формування на цій основі власного бачення щодо вирішення 

зазначених у роботі проблемних питань; 

 порівняння теоретичних та практичних засад діяльності вітчизняних і 

зарубіжних державних фінансових органів, підприємницьких структур 

різних форм власності та галузей господарювання; розробка 

рекомендацій щодо їх покращення в Україні. 

4. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до якості курсової 

роботи. Робота повинна бути граматично та стилістично правильно написана. 

Для цього потрібно дотримуватись норм орфографії української мови та 

методичних рекомендацій щодо оформлення курсової роботи. Виконання 

зазначеної вимоги має на меті сформувати у студента культуру оформлення 

наукових праць, яка може знадобитись йому в подальшій професійній 

діяльності. 
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РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи: 

 ознайомлення з тематикою курсових робіт, вибір теми та її реєстрація 

на кафедрі; 

 добір літератури з обраної теми і початкове ознайомлення з нею; 

 складання плану курсової роботи та його затвердження науковим 

керівником; 

 вивчення літературних джерел, їх опрацювання, збір та аналіз 

цифрового матеріалу; 

 написання курсової роботи; 

 здача курсової роботи на кафедру та її реєстрація у старшого 

лаборанта; 

 перевірка та рецензування курсової роботи науковим керівником; 

 захист курсової роботи. 

 

Вибір теми. Тематика курсових робіт, завдання та вимоги до 

оформлення аналітично-розрахункової частини роботи, рекомендована 

література визначається специфікою кафедри. 

Тематика курсових робіт розглядається і затверджується на засіданні 

кафедри не пізніше, як за два місяці до термінів, визначених робочими 

навчальними планами. 

 Студент може запропонувати і таку тему курсової роботи, яка відсутня в 

тематиці, рекомендованій кафедрою. Однак таке рішення має бути погоджене з 

науковим керівником. Тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо 

вона погоджена з викладачем – керівником курсової роботи. 

Наукові керівники курсових робіт призначаються завідувачем відповідної 

кафедри. План курсової роботи складається студентом і погоджується з 

науковим керівником. 

Орієнтовна тематика курсової роботи зі спеціалізації з блоку 

нормативних дисциплін визначених навчальним планом наведена в Додатку 1. 

 

Добір та початкове ознайомлення з літературними джерелами. 
Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен насамперед 

здійснити добір літератури. Літературними джерелами можуть бути 

підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні та газетні статті, 

статистичні щорічники та довідники, ресурси мережі Інтернет. Необхідно 

також ознайомитись з нормативно-правовою базою, що регламентує 

досліджувану тему.  

 

Складання плану курсової роботи. На початку підготовки курсової 

роботи студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за 

добраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і 

підрозділів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником. 

План курсової роботи є відображенням її структури, під якою розуміється 

порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин. 
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Виконані розділи роботи студент подає на розгляд керівнику і відповідно 

до його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби доопрацьовує. 

 

Вивчення та опрацювання літературних джерел. Перед початком 

написання курсової роботи потрібно ретельно ознайомитись з навчальною та 

науковою літературою, опрацювати нормативно-правову базу з досліджуваної 

теми, скористатися матеріалами мережі Інтернет. При вивченні літературних 

джерел рекомендується вести робочі записи, що полегшує систематизацію та 

узагальнення матеріалів у відповідності з планом курсової роботи. Особливу 

увагу слід звернути на сучасну нормативно-правову базу, що регламентує 

досліджувану тему, виявити в ній прогалини та недоліки. Опрацювавши 

літературні джерела, слід приступати до написання теоретичної частини у 

відповідності із методичними рекомендаціями. 

 

Написання курсової роботи. Матеріал роботи студент повинен 

викладати послідовно. Окремі частини курсової роботи повинні бути логічно 

пов’язані. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і 

методичним розробкам, провести аналіз сучасного стану об’єкта дослідження, 

визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі 

аналізу статистичних та/або звітних даних, особистих вражень та узагальнень 

потрібно зробити відповідні висновки, зазначити наявні недоліки та 

запропонувати можливі шляхи їх подальшого вирішення. У процесі написання 

курсової роботи досліджувана тема повинна бути повністю розкрита. 

 

Порядок подання курсової роботи на кафедру. Не пізніше ніж за 14 днів 

до захисту (за встановленим на кафедрі графіком) виконана і оформлена у 

відповідності з вимогами цих методичних рекомендацій курсова робота, 

подається студентом на відповідну кафедру для реєстрації.  

 

Перевірка та рецензування курсової роботи науковим керівником. 
Зареєстрована на кафедрі курсова  робота передається науковому керівнику для 

перевірки та рецензування (див. додаток 2). У рецензії науковий керівник дає її 

стислу характеристику, оцінює теоретичний рівень, глибину проведених 

досліджень,  відповідність оформлення методичним рекомендаціям. 

Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою. Попередня кількість 

балів (від 0 до 50) за виконану роботу обґрунтовується і виставляється 

керівником у рецензії і є підставою для допуску курсової роботи до захисту або 

повернення її на доопрацювання або не допуску до захисту. Робота 

допускається до захисту за наявності позитивної оцінки наукового керівника 

(26 і більше балів). Робота, оцінена в 25 і менше балів, повертається студентові 

для врахування зауважень керівника, виправлення помилок та належного 

оформлення. 

 

Захист курсової роботи. Захист курсової роботи є обов’язковим 

елементом її виконання. Він має на меті визначити знання студентів з 

теоретичних питань та практичного матеріалу, пов’язаних з темою курсової 

роботи, перевірити самостійність виконання роботи. 
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Захист курсової роботи відбувається перед комісією відповідної кафедри 

у встановлений графіком кафедри день. Під час захисту студент повинен 

викласти основні теоретичні положення роботи, отримані результати 

досліджень та відповісти на додаткові запитання членів комісії кафедри. 

Підсумкову кількість балів за виконану курсову роботу виставляє комісія 

відповідної кафедри на основі балів наукового керівника та результатів захисту. 

Результати захисту оформляються відомістю про захист курсових робіт.  

 

 

РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота мусить мати чітку логічну побудову з відповідними 

складовими елементами. Традиційно курсова робота складається зі вступу, 

основної частини, висновків та списку літератури. 

 Курсова робота повинна послідовно містити: 

- титульний аркуш; 

- зміст; 

- вступ; 

- основну частину; 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки (за необхідності). 

Зміст курсової роботи повинен відповідати навчальним і робочим 

програмам з відповідних навчальних дисциплін, складеному і погодженому з 

керівником плану роботи та носити індивідуальний характер. 

 У вступі коротко обґрунтовуються мотивація вибору теми, її актуальність 

на сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні, вказуються мета, 

предмет та об’єкт дослідження (фінансово-господарські явища, діяльність 

конкретних фінансових, податкових, контрольно-ревізійних органів та органів 

державної виконавчої влади, підприємств, організацій, установ, тощо), 

формулюються проблемні питання, які будуть досліджуватись у роботі; 

 Основна частина роботи повинна містити загальну характеристику стану 

проблеми, що досліджується, основні теоретичні положення з обраної теми, 

аналітично-дослідницький та/або розрахунковий елемент і складається, як 

правило, з 3-х розділів. Деталізація розділів (кількість підрозділів) залежить 

від специфіки навчальної дисципліни, тематики дослідження та узгоджується з 

науковим керівником; 

Для розкриття теми курсової роботи, необхідно використовувати цифрові 

та статистичні дані. Якість роботи підвищується з використанням у ній 

практичних даних банків, підприємств, установ, організацій, страхових 

компаній, фінансових, податкових, казначейських, контрольно-ревізійних 

органів. Цифровий матеріал повинен бути представлений у вигляді таблиць, 

схем, діаграм та графіків, які ілюструють викладені теоретичні положення і 

слугують базою обґрунтованих висновків і пропозицій. 
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 У висновках стисло формулюються основні результати дослідження, 

узагальнюються рекомендації та пропозиції автора курсової роботи, які повинні 

бути конкретними і базуватися на аналізі теоретичного і практичного 

матеріалу; 

 Список використаної літератури. 

Для розкриття теми курсової роботи, необхідно використовувати цифрові 

та статистичні дані. Якість роботи підвищується з використанням у ній 

практичних даних банків, підприємств, установ, організацій, страхових 

компаній, фінансових, податкових, казначейських, контрольно-ревізійних 

органів. Цифровий матеріал повинен бути представлений у вигляді таблиць, 

схем, діаграм та графіків, які ілюструють викладені теоретичні положення і 

слугують базою обґрунтованих висновків і пропозицій. 

 

Оформлення курсової роботи. Курсова робота виконується на окремих 

аркушах білого паперу формату А4. Титульна сторінка оформляється згідно 

встановленого взірця (додаток 3). Текст повинен друкуватися на комп’ютері 

через 1,5 міжрядкових інтервали (розмір шрифту 14 Times New Roman). 

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве  25 мм, верхнє  20, 

праве  15, нижнє  20 мм. 

 Перед окремими частинами курсової роботи (питаннями) слід вказувати їх 

назви. Якщо при переході до нового питання після його назви на сторінці 

вміщається менше, ніж один абзац, то це питання слід починати з нової 

сторінки. Роботу комплектують у такій послідовності: титульний аркуш 

(титулка), зміст, вступ, основна частина, висновки, список літератури, додатки 

(в разі потреби).  

Заголовки питань друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

вирівнюванням по ширині напівжирним шрифтом. Крапку в кінці питання не 

ставлять. 

 

Наприклад:  

 

Зміст 

Вступ 

РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  

1.1. Економічна сутність та класифікація бюджетних видатків 

1.2.  Джерела фінансового забезпечення соціальної сфери України  

1.3. Особливості бюджетного фінансування соціальної сфери  
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РОЗДІЛ 2. 

АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ З 

БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ  

2.1.  Аналіз бюджетного фінансування соціальної сфери у Львівській області 

2.2.  Аналіз бюджетного фінансування соціальної сфери у м. Львові 

2.3.  Оцінка бюджетних видатків соціального спрямування в Україні  

РОЗДІЛ 3. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  

3.1. Визначення пріоритетів бюджетного фінансування соціальної сфери  
 

3.2 Напрями удосконалення механізму фінансування соціальної сфери  
 

3.3 Оцінка закономірностей фінансування соціальної сфери в країнах Європи  

 

Висновки 

Список літератури 

Додатки (в разі необхідності) 

 

Обсяг курсової роботи повинен становити: для роботи, яка має 

теоретично-аналітичний (розрахунковий) характер, – до 40 сторінок 

друкованого тексту (обсяг основної частини  30 сторінок друкованого тексту, 

вступ – 2 сторінки, висновки –  2,5-3 сторінки). 

 Сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куті, 

починаючи із сторінки, наступної за титульною, і мати поля для можливих 

зауважень керівника. 

При поданні ілюстративного матеріалу (таблиць, графіків, малюнків) 

необхідно вказувати їх вид, назву та присвоювати номер в межах розділу, у 

тому числі для формул. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: Таблиця 1.2 (друга 

таблиця першого питання). Слово „Таблиця” та її номер вказують один раз 

праворуч над першою частиною таблиці. При переносі частини таблиці на 

інший аркуш (сторінку) слід писати: продовження табл. і вказати номер 

таблиці. Наприклад: Продовження табл. 1.2 

Приклад оформлення таблиці 
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Таблиця 1. 2 

Класифікація бюджетного потенціалу регіону* 

Критерій Класифікація 

Джерело формування 
– внутрішній 

– зовнішній 

Часовий критерій 
– поточний 

– перспективний 

Рівень використання 
– той, що використовується в повному обсязі 

– той, що не використовується 

Рівень достатності 
– достатній 

– недостатній 

*Джерело: складено на основі [19] 

 

Ілюстрації (графіки, схеми, діаграми, малюнки тощо) позначають словом 

„Рис.”, нумеруючи послідовно в межах розділу за виключенням ілюстрацій, 

поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації. Наприклад: Рис. 1.3. (третій рисунок першого 

питання). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують 

послідовно під ілюстрацією з вирівнюванням по середині. 
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Частка видатків у видатках зведеного бюджету (без врахування коштів, що 
передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету)

Частка доходів у доходах зведеного бюджету (без врахування трансфертів з 
державного бюджету)

 
 

Рис. 1.3. Частка доходів та видатків місцевих бюджетів у Зведеному 

бюджеті України, %* 
* Джерело: Складено за даними Міністерства фінансів України 
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Номер формули потрібно брати в дужки і розташовувати справа від 

формули. Наприклад: 

А + В = С                                               (2.1) 

Номер формули  в межах питання. 

 

Посилання в тексті на використані літературні джерела слід зазначати 

порядковим номером за списком використаної літератури, виділеним двома 

квадратними дужками, наприклад: „у працях [1-7] ”, [2, с. 137]. 

В роботі не допускається скорочення окремих слів і термінів, окрім 

загальноприйнятих. 

 

В кінці роботи повинен бути наведений список літератури вимоги до 

якого подані у додатку 4.  

Список використаної літератури містить перелік нормативно-правових 

актів, наукових джерел, які опрацьовував студент під час написання курсової 

роботи. 

 

Літературні джерела можна розміщувати такими способами:  

– у порядку появи посилань у тексті (найзручніший для користування і 

рекомендований під час написання курсової роботи); 

– в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

– систематизовано. 

При другому способі джерела розміщують в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків. 

У третьому випадку список використаних джерел формують у такій 

послідовності: 

– Конституція України; 

– Кодекси; 

– Закони України; 

– Укази Президента України; 

– Постанови Верховної Ради України; 

– Постанови Кабінету Міністрів України; 

– Нормативні акти міністерств та відомств; 

– Міжнародні правові акти; 

– наукова, навчально-методична, фахова література; 

– наукова, навчально-методична, фахова література, видана іноземними 

мовами. 

 Першоджерела, включені у список, повинні мати бібліографічний опис 

– сукупність бібліографічних відомостей про документ, наведених за певними 

правилами, необхідних та достатніх для загальної характеристики та 

ідентифікації документа. Бібліографічний опис регламентується ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання» (додаток 4). Бібліографічний 

опис складають безпосередньо за друкованою роботою або виписують з 

каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропуску будь-яких 

елементів, скорочення назв та ін.. 
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РОЗДІЛ 5. ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, 

ПОРЯДОК ЇЇ ЗБЕРІГАННЯ 
 

 Захист курсової роботи відбувається відповідно до розробленого на 

кафедрі графіку в присутності членів комісії, що створюється завідувачем 

кафедри із викладачів кафедри у складі трьох осіб. Графік захисту курсових 

робіт оприлюднюється за два тижні до дати захисту. 

Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути 

змістовною і тривати 5-7 хвилин. 

У доповіді необхідно: 

 назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість; 

 сформулювати основну мету і завдання дослідження; 

 стисло розкрити зміст структури роботи; 

 доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені 

пропозиції. 

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. Під час 

захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань 

і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну 

діяльність організацій, логічно і аргументовано викладати думки, відповідати 

на запитання, обґрунтовувати власну точку зору. 

Курсова робота, виконана відповідно до встановлених цими 

Методичними рекомендаціями вимог і своєчасно подана на кафедру для 

реєстрації та перевірки науковим керівником, оцінюється максимально в 100 

балів: 0-50 балів виставляє науковий керівник у рецензії на курсову роботу, 0-

50 балів – комісія перед якою студент захищає курсову роботу.  

Сума балів, яку виставляє науковий керівник у відгуку, включає в себе 

бали за належне виконання кожного елемента курсової роботи: 

1) вступ. Оцінюється максимально в 2 бали, з них: 

 розкриття актуальності теми, визначення мети, об’єкта та предмета 

дослідження – 1 бал; 

  формулювання проблемних питань, які будуть досліджуватись у 

роботі – 1 бал; 

2) основна частина. Оцінюється максимально в 40 балів, з них: 

 висвітлення теоретичних та правових засад функціонування об’єкта 

дослідження – 0-5 балів; 

 виявлення та обґрунтування недоліків та проблемних питань, які 

мають місце на сучасному етапі розвитку об’єкта дослідження і будуть 

вирішуватись студентом під час написання курсової роботи, – 0-5 

балів; 

 проведення аналітично-дослідницької (усестороння характеристика та 

аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку об’єкта дослідження (з 

використанням статистичних та звітних матеріалів)) та/або 

розрахункової (здійснення всіх передбачених сформульованим 

завданням розрахунків) роботи, виявлення певних закономірностей та 

особливостей на основі проведеного аналізу та/або розрахунків – 0-20 

балів; 
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 висвітлення існуючих та розробка нових рекомендацій щодо напрямів 

удосконалення функціонування об’єкта дослідження з їх 

конкретизацією та науковим обґрунтуванням – 0-10 балів; 

3) висновки. Чітке й лаконічне відображення наукових та практичних 

результатів, одержаних під час виконання роботи оцінюється в 3 бали; 

4) оформлення роботи. Оцінюється максимально в 5 балів, з них: 

 дотримання загальних вимог до написання курсової роботи (шрифт, 

інтервал, поля тощо), дотримання вимог до нумерації сторінок, 

розділів, підрозділів – 1 бал; 

 дотримання вимог до оформлення ілюстрацій, таблиць, формул, 

додатків – 1 бал; 

 наявність посилань у тексті на формули, таблиці, рисунки, літературні 

джерела, додатки та дотримання вимог до їх оформлення – 1 бал; 

 відсутність у роботі орфографічних, граматичних та синтаксичних 

помилок, дотримання норм літературної мови – 1 бал; 

  використання сучасних вітчизняних та іноземних джерел інформації 

та оформлення списку використаних джерел відповідно до 

встановлених вимог – 1 бал. 

Науковий керівник після перевірки роботи повинен скласти на неї 

рецензію із зазначенням суми балів, з якою студент допускається до захисту 

курсової роботи перед комісією кафедри обліку і аудиту. 

Сума балів, яку виставляє за захист курсової роботи комісія відповідної 

кафедри, включає в себе бали за: 

1) представлення роботи. Оцінюється максимально в 30 балів, які 

включають: 

 вміння студента правильно побудувати структуру доповіді: назвати 

тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість, 

сформулювати основну мету і завдання дослідження тощо – 5 балів; 

 вміння автора стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і 

результати курсової роботи – 20 балів; 

 застосовування доповідачем сучасної економічної термінології, 

уникання загальних слів, мовних штампів, стилістичних і граматичних 

помилок, бездоказових тверджень, повторень, ухилянь від основної 

теми доповіді – 5 балів; 

2) відповіді на запитання членів комісії. Оцінюється максимально в 10 

балів, які включають: 

 максимально чітка і змістовна відповідь на запитання членів комісії – 

0-10 балів; 

3) вміння відстоювати свою точку зору та вільна орієнтація в 

курсовій роботі для підтвердження своєї правоти – 10 балів. 
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Розділ Критерії оцінювання Бали 

Вступ 

Розкриття актуальності теми, визначення мети, об’єкта та предмета 

дослідження. 
1 

Формулювання проблемних питань, які будуть досліджуватись у 

роботі. 
1 

Основна 

частина 

Висвітлення теоретичних та правових засад функціонування об’єкта 

дослідження – 0-5 балів. 

Виявлення та обґрунтування недоліків та проблемних питань, які 

мають місце на сучасному етапі розвитку об’єкта дослідження і 

будуть вирішуватись студентом під час написання курсової роботи, – 

0-5 балів. 

Проведення аналітично-дослідницької (усестороння характеристика 

та аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку об’єкта дослідження 

(з використанням статистичних та звітних матеріалів)) та/або 

розрахункової (здійснення всіх передбачених сформульованим 

завданням розрахунків) роботи, виявлення певних закономірностей 

та особливостей на основі проведеного аналізу та/або розрахунків – 

0-20 балів. 

Висвітлення існуючих та розробка нових рекомендацій щодо 

напрямів удосконалення функціонування об’єкта дослідження з їх 

конкретизацією та науковим обґрунтуванням – 0-10 балів. 

40 

Висновки 
Чітке й лаконічне відображення наукових та практичних результатів, 

одержаних під час виконання роботи  
3 

Оформлення 

роботи 

Дотримання загальних вимог до написання курсової роботи (шрифт, 

інтервал, поля тощо), дотримання вимог до нумерації сторінок, 

розділів, підрозділів – 1 бал. 

Дотримання вимог до оформлення ілюстрацій, таблиць, формул, 

додатків – 1 бал. 

Наявність посилань у тексті на формули, таблиці, рисунки, 

літературні джерела, додатки та дотримання вимог до їх оформлення 

– 1 бал. 

Відсутність у роботі орфографічних, граматичних та синтаксичних 

помилок, дотримання норм літературної мови – 1 бал. 

Використання сучасних вітчизняних та іноземних джерел інформації 

та оформлення списку використаних джерел відповідно до 

встановлених вимог – 1 бал. 

5 

РАЗОМ за виконання курсової роботи: 
50 

балів 

Захист 

роботи 

Презентація роботи  30 

Відповіді на питання членів комісії 10 

Уміння відстоювати свою точку зору та вільна орієнтація в курсовій 

роботі для підтвердження своєї правоти 
10 

РАЗОМ за захист курсової роботи: 
50 

балів 

РАЗОМ за виконання та захист курсової роботи: 
100 

балів 

Підсумкова кількість балів за виконану і захищену курсову роботу 

виставляється на титульній сторінці роботи відповідно до шкали, наведеної у 

таблиці. Титульна сторінка підписується членами комісії.  
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Шкала оцінювання виконаної та захищеної студентом курсової роботи 

Оцінка за 

шкалою ECTS 
Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно 

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права перездачі) 

Після захисту курсові роботи здаються на кафедру, зберігаються в 

навчальному закладі протягом 3-х років. 
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ДОДАТКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 
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ДОДАТОК 1 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ  

 

1. Формування та реалізації бюджетної політики України в контексті 

забезпечення економічного зростання та структурної модернізації економіки. 

2. Розвиток міжмуніципального співробітництва як інноваційного 

інструмента в реалізації державної регіональної політики в Україні. 

3. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного 

розвитку України. 

4. Середньострокове бюджетне планування як інструмент підвищення 

ефективності бюджетної політики. 

5. Формування та зміцнення дохідної бази державного бюджету України. 

6. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах. 

7. Боргова безпека України: стан, проблеми, перспективи. 

8. Державний борг України: оптимізація формування та механізм 

управління. 

9. Фінансові наслідки існування державного боргу України. 

10. Зовнішній державний борг: особливості вимірювання та економічні 

наслідки. 

11. Фінансове забезпечення самостійності місцевих бюджетів. 

12. Ефективність формування доходів місцевих бюджетів як гарант 

фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. 

13. Формування та зміцнення доходної бази місцевого бюджету (на 

прикладі конкретного району, міста чи області). 

14. Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів в сучасних умовах. 

15. Бюджет розвитку як складова частина місцевого бюджету: аналіз 

формування та напрямки використання. 

16. Роль місцевих бюджетів України в соціально-економічному розвитку 

регіонів 

17. Бюджетне забезпечення місцевого самоврядування: загрози та 

перспективи 

18. Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету  

19. Стабілізація місцевих бюджетів у забезпеченні фінансової безпеки 

держави 

20. Формування фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах 

підвищення самостійності регіонів 

21. Оптимізація формування і використання фінансових ресурсів закладів 

освіти 
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22. Фінансування системи вищої освіти: світова практика і українське 

сьогодення 

23. Фінансування системи охорони здоров’я в Україні: тенденції та 

реформування  

24. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: проблемні аспекти і 

перспективи розвитку 

25. Реформування і розвиток житлово-комунальної сфери  м. Львова. 

26. Податки і їх роль у фінансовому механізмі держави. 

27. Податкова система України і проблеми її реформування. 

28. Дослідження проблем здійснення податкової політики як складової 

частини економічної політики України. 

29. Непрямі податки в податковій системі України.  

30. Непрямі податки та їх вплив на фінансову діяльність підприємств. 

31. Прямі податки і їх роль у системі оподатковування. 

32. Податок на додану вартість: вітчизняний та зарубіжний досвід його 

функціонування.  

33. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування.  

34. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: сучасний стан і 

перспективи.  

35. Місцеві податки та їх роль у податковій системі України. 

36. Податкові пільги: їх вплив, значення і зарубіжний досвід застосування. 

37. Суть державного бюджету та його вплив на соціально-економічний 

розвиток України. 

38. Структура доходів державного бюджету і шляхи її удосконалення. 

39. Формування та зміцнення дохідної бази державного бюджету. 

40. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування.  

41. Роль місцевих бюджетів у соціально-культурному розвитку території.  

42. Ефективність формування доходів місцевих бюджетів як гарант 

фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. 

43. Доходи місцевих бюджетів: методи формування та резерви зростання.  

44. Особливості формування прибуткової частини місцевих бюджетів. 

45. Удосконалення системи формування доходів місцевих бюджетів. 

46. Аналіз виконання місцевого бюджету за доходами і видатками (на 

прикладі конкретного району, міста чи області). 

47. Фінансування видатків з місцевих бюджетів. 

48. Видатки місцевих бюджетів: аналіз економічної сутності та фінансового 

забезпечення території. 

49. Місцеві бюджети в системі міжбюджетних відносин України. 

50. Місцеві фінанси як базовий сигмент місцевого самоврядування 

51. Фінансове забезпечення установ освіти (охорони здоров’я, культури і 

мистецтва). 

52. Фінансування видатків на освіту в умовах ринкових відносин.  

53. Фінансування медичних закладів в умовах ринкових відносин.  

54. Фінансування культури в умовах ринкових відносин.  

55. Фінансування закладів соціального забезпечення в умовах ринкових 

відносин.  

56. Фінансування видатків на соціальну сферу в умовах ринкових відносин.  
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57. Бюджетний механізм соціального захисту населення.  

58. Система фінансового забезпечення соціальних гарантій в Україні. 

59. Аналіз фінансування соціальної політики місцевих бюджетів. 

60. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні. 

61. Соціальні виплати як механізм соціального захисту населення: шляхи 

удосконалення. 

62.  Роль податків у фінансовому механізмі держави. 

63. Податкова політика як складова частина економічної політики України. 

64. Теоретико-організаційні домінанти реалізації податкової політики в 

Україні. 

65. Податкова політика у реформуванні соціально-економічної системи 

України. 

66. Податкова політика держави: сучасний стан та перспективи 

удосконалення в контексті євроінтеграції. 

67. Регіональна податкова політика: проблеми та шляхи реформування. 

68. Напрями реформування фіскальної політики на регіональному рівні в 

Україні. 

69. Формування податкового механізму стимулювання інноваційної 

активності як елемента державної політики економічного зростання. 

70. Податкові стимули розвитку економіки. 

71. Оптимізація податкових ставок та їх вплив на детінізацію економіки. 

72. Стан та проблеми мінімізації сплати податків в Україні. 

73. Виведення капіталів з України в офшори: причини, схеми, наслідки для 

фінансової системи та шляхи запобігання. 

74. Моделювання та прогнозування податкових надходжень. 

75. Непрямі податки в податковій системі України. 

76. Система непрямого оподаткування в Україні: сучасний стан та 

перспективи. 

77. Система прямого оподаткування в Україні: сучасний стан та 

перспективи. 

78. Податок на додану вартість у контексті непрямого оподаткування. 

79. Оцінка кредитоспроможності вітчизняних банків на прикладі АТ 

«Ощадбанк» 

80. Управління фінансовими ресурсами підприємства. 

81. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової стійкості підприємства. 

82. Оцінка та шляхи покращення ділової активності підприємства. 
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ДОДАТОК 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Факультет управління фінансами та бізнесу 

Кафедра фінансового менеджменту 

 

Рецензія 
на курсову роботу зі спеціалізації  

студента групи _______ 
  

 _________________________________________________ 
(ПІП студента) 

на тему:  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Висновок  керівника курсової роботи 
 

Студент (ка)________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Параметри оцінювання 

Максимальна 

кількість 

балів 

Кількість 

балів, які 

виставив 

викладач  

1. Вступ  1-2  

2. Розкриття основної частини  1-40  

3. Висновки 1-3  

4. Відповідність роботи встановленим термінам та 

вимогам щодо оформлення  
1-5 

 

Сума балів 50  

Роботу виконано на _________ балів і рекомендовано до захисту. 

 

Науковий керівник _______________________         «___» __________20___ р. 
 (підпис, ПІП) 

                                                                                                                                                       
(науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника)             (підпис)                          _________________________________________ 
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ДОДАТОК 3 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Факультет управління фінансами та бізнесу 

Кафедра фінансового менеджменту 

 

 

 

КУРСОВА  РОБОТА 
зі спеціалізації 

 

на тему:  

 

_____________________________________________________

_________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

 

спеціальність:  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 освітня програма: «Фінанси, митна та податкова справа» 
  

освітній ступінь:    магістр 
                                         

 

Науковий керівник: Виконавець: 

__________________________ студент гр. __________ 

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

__________________ ____________________ 
 (підпис) (підпис) 

“____”___________ 20___ р. “___”_________ 20___ р. 

 

 

 

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

 

 

 

Львів 20___ р. 



25 

 

ДОДАТОК 4 

 

ЗРАЗОК 

оформлення списку літератури 

згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання» 
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