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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРСОВУ РОБОТУ 

Коротка 

анотація  

Курсова робота  є обов’язковою складовою частиною навчального процесу 

професійної підготовки бакалаврів,  становить цілий комплекс різних 

важливих видів діяльності, умінь та навичок та сприяє подальшій 

систематизації, розширенню і закріпленню отриманих знань. 

Курсова робота  з фінансово-економічних дисциплін – це самостійне 

навчально-наукове дослідження студента, присвячене актуальним питанням у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування, виконується на другому курсі з 

нормативних дисциплін передбачених навчальним планом освітньої програми 

фінанси митна та податкова справа.  Це один із видів навчальної роботи, в якій 

студенти повною мірою виявляють і розвивають свої творчі здібності, здатність до 

аналітичного мислення, виконуючи обрану тему для дослідження. 
Мета Метою курсової роботи є: 



курсової 

роботи 

- закріплення й систематизація знань студентів з нормативних навчальних 

дисциплін; 

- поглиблення самостійних навиків роботи з науковою, 

практичною,нормативною літературою; 

- набутті основних умінь практично застосовувати одержані теоретичні знання 

при реалізації конкретних завдань, зумовлених специфікою роботи державних 

фінансових органів та суб’єктів господарювання всіх форм власності; 

- творчому засвоєнні методик наукових досліджень, умінні використовувати їх 

у практичній діяльності. 

Завдання курсової роботи полягають у відображенні результатів самостійного 

проведеного студентами навчально-наукового дослідження.  

Літератур

а  

1. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник / [Ситник Н.С., 

Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В]. – Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. – 180 

с. 

2. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування» : навчальний посібник / 

Л.О. Шкварчук. – Львів : Простір-М, 2019. – 230 с.  

3.  Катан Л.І., Демчук Н.І., Бабенко-Левада В.Г., Журавльова Т.О. Банківська система: 

навч. посібник / [Л.І. Катан, Н.І. Демчук, В.Г. БабенкоЛевада, Т.О. Журавльова] за ред. 

І.М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. – 444с.  

4. Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр 

учбової літератури, 2012. – 412 с. 

5. Романенко О. Р. Фінанси : підручник для ВНЗ / О.Р. Романенко ; Міністерство освіти 

і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 310 с. 12  

6. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 576 c.  

7. Фінанси для фінансистів [текст]: підручник. / О.А. Шеремет, І. В. Дем`яненко, К. В. 

Багацька [ та ін.] за заг. ред. Т. А. Говорушко. - К.: «Центр учбової літератури», 2013.- 

612с. 

8. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. – 

Тернопіль: Вектор, 2017. – 181 с.  

9. 13. Фінанси: Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., 

Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 

262 с. 

10. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. 

– К.: Знання, 2012. – 687 с.  

11. Шушкова Ю.В. Фінансова системи України: особливості функціонування, сучасний 

стан та перспективи розбудови : монографія / Юлія Шушкова. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 

174 с. 

12. Гроші та кредит : підручник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 892 с. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30004/1/ 

Dziubluk_Groshi_ta_kredyt.pdf 

13. Гроші та кредит : навч. посіб. для підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Ч. 1. Гроші. / 

Шевчук І.Л., Ставерська Т.О., Жилякова О.В. та ін. /. – Х. : Видавець Іванченко 

І.С., 2018. – 271 с. 

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2854/1/%D0%93_%D0%9A_%D0%A71.

pdf 

14. Гроші та кредит : підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та 

ін.] ; за наук. ред. М. І. Савлука. — 6-те вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2011. — 

589 с. 

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1457/1/savluk_m_i_moroz_a_m_ta_in_gro

shi_ta_kredit.pdf 

15. Гроші та кредит : компетентність і реалізація грошово-кредитної політики 

в Україні : монографія / В. С. Пономаренко, О. М. Колодізєв, В. Ф. Тищенко та ін.; 

за заг. ред. докт. екон. наук, професора Пономаренка В. С. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 

2014. – 416 с. 

16. Гроші та кредит : навч. посіб. / Н.М. Сушко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2016. – 384 с. 

17. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге, змін. і доп. – 

Тернопіль: Карт-Бланш, 2014. – 528 с. 

18. Коваленко Д. І. Гроші і кредит : теорія і практика / Д. І. Коваленко. – К. : 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30004/1/%20Dziubluk_Groshi_ta_kredyt.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30004/1/%20Dziubluk_Groshi_ta_kredyt.pdf


Ліра-К, 2015. – 360 с. 

19. Щетинін А.І. Гроші та кредит. Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2014. – 432 с. 

20. Аранчій В. І. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В. І. Аранчій, В. Д. 

Чумак, Л. В. Бражник.  – Полтава: РВ ПДАА, 2018. – 350 с. 

21. Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств: навч. посіб. /  М. Д. 

Бедринець, Л. П. Довгань. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 292 с. 

22. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор 

-Видавництво, 2016. – 378 с. 

23. Гриценко Л. Л. Фінанси підприємств. Практикум : навч. посіб. / Л. Л. 

Гриценко, О. В. Дейнека, І. М. Боярко. – К., 2014. – 284 с. 

24. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та 

стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В.]; під заг. ред.. д.е.н. Ситник 

Н.С. – Львів : «Сполом», 2017. – Ч.2. – 512 с. 

25. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств: підручник / О. О. Непочатенко, 

Н. Ю. Мельничук. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 504 с. 

26. Петренко Н.О. Управління проектами [текст] навчальний посібник. / 

Н.О. Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової літератури», 

2015. – 244 с  

27. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: підручник [Електронний ресурс] / Р.А. 

Слав’юк Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720 /finansi/finansi_ 

pidpriyemstvslavyuk_pa. 

28. Бандурка О.М., Ковальов Є.В., Садиков М.А., Маковоз О.С. Економіка 

підприємства: навчальний посібник. – Х.: ХНУВС. 2017. 192 с.  

29. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. К.: Кондор -Видавництво, 

2016. 378 с.  

30. Грибик І. І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика : навч. 

посіб. / І. І. Грибик. – К. : Ліра-К, 2014. – 428 с. 

31. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. 

Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – 

К.: ЦНЛ, 2016. – 303 с.  

32. Дмитрієв І. А. Економіка підприємства: навчальний посібник для практичних 

занять і самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів / І. А. Дмитрієв, 

І. Ю. Шевченко.  Х.: ХНАДУ, 2018.  292 с 

33. Захарченко В.І., Меркулов М.М., Штряєва Л.В.. Економіка підприємства: 

практикум (збірник задач і виробничих ситуацій). Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2012. 144 с.  

34. Економіка і управління підприємствами у схемах і таблицях : навчальний 

посібник / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова. − Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. − 316 с.  

35. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, 

К. В. Пічик. – Київ : НаУКМА, 2018. – 304 c.  

36. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. М. Посохов, В. Г. Дюжев, С. В. 

Сусліков, К. О. Тимофєєва ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. “Харків. 

Політехн. ін-т”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – 380 с.  

37. Економіка підприємства: навчальний посібник / О. М. Бандурка, Є. В. 

Ковальов, М. А. Садиков, О. С. Маковоз; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків: 

ХНУВС. – 2017. – 192 с. 9. Круш П. В.  

38. Економіка підприємства : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : ЦНЛ, 2014. – 256 с. 

10. Лойко В. В., Макаровська Т. П. Економіка підприємства: навчальний посібник 

/ В. В. Лойко, Т. П. Макаровська. – К.: КНУТД, 2015. – 267 с. 

39. Калініченко О. В., Плотник О. Д. Економіка підприємства. Практикум : 

[навчальний посібник]. К. : Кондор, 2012. 600 с.  

40. Ліпич Л.Г., Буняк Н.М., Геліч Н.В. та інш. Економіка підприємства: навч. 

посіб. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2014. 608 с.  

41. Мельник Л. Г. Економіка підприємства : навч. посіб. / Л. Г. Мельник. – К. : 

Ліра- К., 2015. – 876 с. 

42. Палига Є.М., Боженко О.М. та інші: Економіка підприємства: підручник. 

Львів: УАД, 2013. 688 с.  

43. Управління соціально-економічною системою в умовах національних і 



глобальних викликів : монографія / за ред. І. А. Маркіної. Полтава, 2017. 420 с.  

44. Шарко М.В., Мєшкова-Кравченко Н.В., Радкевич О.М. Економіка 

підприємства: навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2014. с. 464. 

45. Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. К. : Видавництво Ліра-

К, 2017. 600 с. 

Очікувані 

результат

и 

навчання 

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 фінансову систему України; 

 аналізувати практичну діяльність державних фінансових органів, податкових, 

митних органів, банків, страхових компаній, підприємств; 

 логічно і аргументовано висловлювати власні думки, робити висновки, 

вносити пропозиції; 

 правильно оформляти роботу; 

 публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, 

відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо). 

Методи, 

які будуть 

застосову-

ватися 

для 

написанн

я курсової 

роботи 

При написанні курсової роботи необхідно використовувати як загальнонаукові 

методи теоретичного узагальнення (аналізу та синтезу, порівняння, історичної 

ретроспекції,  моделювання та ін.) 

Формат 

курсу 

Очний 

Теми 

Курсова робота виконується індивідуально за затвердженою  тематикою. Тематика 

курсових робіт розглядається і затверджується на засіданні кафедри фінансового 

менеджменту, 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. 

Структур

а курсової 

роботи 

-робота над бібліографією – користування науковою літературою, статистичними та 

інструктивними матеріалами; 

-структуризація змісту роботи; 

-визначення мети та завдань дослідження; 

-виклад матеріалу курсової роботи; 

-формулювання висновків та пропозицій; 

-оформлення списку використаної літератури; 

-оформлення курсової роботи відповідно до Методичних рекомендацій. 

 

Підсумко-

вий 

контроль, 

форма 

захист в присутності членів комісії /диференційований залік. 

Пререкві-

зити 

Для написання та захисту курсової роботи студенти потребують професійних 

знань з таких нормативних дисциплін: статистика, гроші і кредит, фінанси, 

економіка підприємства, фінанси підприємств.  

Необхідне 

обладнан-

ня 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для  комунікації та консультування, захисту роботи.  

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом: Microsoft Teams, 

Microsoft Forms, Zoom,  Moodle, Microsoft Outlook. 



Критерії 

оцінюванн

я 

Курсова робота, виконана відповідно до встановлених Методичних 

рекомендацій 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 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. 

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. 

5 



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. 

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 

 

Політика щодо академічної доброчесності: курсова робота повинна мати 

коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

 

Матеріал

и, що 

подаютьс

я до 

комісії  

Для захисту курсової роботи необхідно мати рецензію наукового керівника про 

допуск до захисту 

 


