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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Відповідно до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 8.05030801  

фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) з вибіркової дисципліни „Міжнародні 
фінанси ” виконується курсова робота теми якої визначаються згідно з даним методич-

ним забезпеченням за списком студентів у групі або індивідуально викладачем при необ-
хідності розробки того чи іншого актуального питання науково-дослідного характеру. 

Курсова робота виконується на основі статистичного матеріалу, літературних 

джерел, пошук яких студент самостійно здійснює за дорученою йому темою використо-
вуючи монографії, спеціальну періодичну літературу, частково підручники, офіційні сайти 

Інтернет де надається офіційна статистична інформація, законодавча база, відомості про 
діяльність міжнародних фінансових організацій.  

Вхідними даними для виконання курсової роботи мають бути: 

1) нормативні документи які регулюють зовнішньоекономічну діяльність підприємства; 
2) нормативні документи які регулюють участь України у міжнародних фінансових ор-

ганізаціях; 
3) нормативні документи які регулюють діяльність фінансового ринку  України; 
4) статистичні дані про участь України в цілому та суб’єктів господарювання у міжна-

родному фінансовому ринку; 
5)  статистичні дані про стан та динаміку  міжнародних фінансових відносин, платіж-

ного балансу України; 
6) літературні джерела щодо підвищення ефективності участі України в цілому та 

суб’єктів господарювання у міжнародному фінансовому ринку.  

Курсова робота повинна мати елементи науково-дослідної роботи, яку студент ви-
конує самостійно, консультуючись з керівником роботи. 

Виконана курсова робота з даної дисципліни є підґрунтям до виконання окремих 
розділів кваліфікаційної роботи магістра або спеціаліста, яка є завершальним етапом на-
вчального процесу. 
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2 МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одер-

жаних студентами за час вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси», їх застосування 
для визначення й практичного обґрунтування перспектив участі України як держави та  

суб’єктів господарювання (які є резидентами або нерезидентами) у міжнародному фінан-
совому ринку на основі ретельного аналізу законодавчих актів, динаміки розвитку відпо-
відних показників, існуючих підходів до розробки шляхів розвитку міжнародного фінансо-

вого ринку а також фінансових взаємовідносин між державами. 
В курсовій роботі повинні бути вирішені наступні задачі: 

1) вміти на базі реальних (статистичних та нормативних) даних застосовувати теоре-
тичні та практичні знання, отримані під час вивчення дисципліни; 

2) вміти, на базі існуючої правової бази, визначити коло та характер фінансових від-
носин між державами щодо використання водних, земельних ресурсів, повітряного 
простору, а також рівня уніфікації окремих видів діяльності в умовах глобалізації;  

3) бути здатним визначити рівень інтеграції економіки України у міжнародний фінан-
совий ринок; 

4) бути здатним визначити тенденції розвитку процесу, що досліджується, ефектив-
ності участі України у міжнародному фінансовому ринку; 

5) вміти виявити причини погіршення або поліпшення окремих показників міжнародної 

діяльності країни на основі зміни фінансових показників (наприклад, сальдо платі-
жного балансу та його складових, рівень зовнішнього державного боргу) та оцінити 

їх вплив на перспективи розвитку економіки країни (як України так і інших країн); 
6) вміти визначити найбільш перспективні напрямки забезпечення стійкої позиції кра-

їни у міжнародній економічній системі на основі удосконалення фінансових проце-

сів. 
 



 

 

- 6 -

 
3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
Курсова робота з дисципліни „Міжнародні фінанси ” виконується студентами у 

процесі магістерської підготовки самостійно з дотриманням вимог до змісту та оформ-

лення науково-дослідних робіт.  
В процесі підготовки курсової роботи студент повинен: 

1. Самостійно виконувати курсову роботу з опорою на методичне та інформаційне за-

безпечення. 
2. Систематично відвідувати консультації. 

3. Сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівника. 
4. Подати курсову роботу на перевірку керівнику не пізніше чим за три дні до захисту. 
5. Підготовити доповідь про основні положення курсового роботи та її презентацію у па-

кеті  PowerPoint. 
6. Захистити роботу перед комісією. 

Для успішного виконання курсової роботи студенту необхідно: 
1. Ознайомитись з методичними вказівками до виконання курсової роботи. 
2. Провести критичний аналіз нормативних документів та літературних джерел, які сто-

суються теми курсової роботи та особливостей міжнародних фінансових відносин, які 
розглядаються у роботі. 

3. Визначити структуру роботи у відповідності до викладених методичних рекомендації 
(розділ 4). 

4.  Розкрити сутність основних понять, що розглядаються у курсовій роботі з посиланням 

на літературні джерела. 
5. Провести обробку статистичного матеріалу за даними офіційних видань з наданням 

детальних пояснень щодо змісту кожного з показників, що досліджуються, спираючись 
на результати вивчення теоретичного матеріалу та нормативно-правової бази.  

При цьому по всіх вхідних, проміжних та підсумкових показниках навести: 

- посилання щодо змісту показника на відповідні літературні джерела; 
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- методику розрахунку відповідного показника згідно з вимогами нормативно-
правової бази та літературних джерел. 

6.  На основі встановленої динаміки відповідних показників, структури фінансових фон-

дів, що розглядаються у роботі провести аналіз та зробити ґрунтовані висновки щодо 
тенденцій розвитку процесів, які протікають у межах міжнародних фінансових відно-

син, ступеню участі України та рівня її інтеграції в умовах інтеграції національних еко-
номік у єдину глобальну систему світового господарства; визначити переваги вади та 
напрямки інтеграції України у світову економіку.   

7. Розробити висновки та запропонувати напрямки подальшого розвитку процесу ефек-
тивного функціонування міжнародних фінансових відносин у межах тематики курсової 

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

робіт (розділ 8). 

 
4 ЗМІСТ, СКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ  

І СТРУКТУРА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ  
 
Курсова робота виконується на одну з наступних тем:  

1. Міжнародні інвестиції корпорацій. 
2. Фінансові відносини національних компаній при здійсненні  зовнішньоекономічної 

діяльності. 
3. Фінансові відносини між державами при використанні світового океану і повітряного 

простору. 

4. Валютні ризики, чинники і методи їх зниження. 
5. Фінансові аспекти регулювання регіонального економічного співробітництва. 

6. Центральний банк у системі міжнародних фінансів. 
7. Економічні санкції і матеріальна відповідальність при порушенні міжнародних пра-

вових норм. 

8. Валютна політика держави. 
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9. Фінансові аспекти міжнародної безпеки. 
10. Сучасна валютна політика держави в умовах відкритої економіки. 
11. Регулювання міжнародної торгівлі. 

12. Фінансові міжнародні центри. 
13. Роль похідних цінних паперів у системі міжнародних фінансових відносин. 

14. Торговий баланс країни. 
15. Міжнародні договори і їх роль у побудові фінансових відносин між державами. 
16. Правове регулювання міжнародних валютно-кредитних відносин. 

17. Базисна теорія митних тарифів. 
18. Міжнародне співробітництво у валютно-фінансовій сфері. 

19. Міжнародні картелі і їх вплив на стабільність міжнародних фінансів. 
20. Фінансові аспекти надання міжнародної допомоги. 
21. Пайові цінні папери міжнародних фінансових ринків. 

22. Міжнародні регіональні банки та фінансові фонди. 
23. Державний кордон і фінансові відносини  держав. 

24. Вільні економічні зони і перспективи їх розвитку в Україні. 
25. Співробітництво країн у міжнародних фінансах. 
26. Правонаступництво держав щодо державної власності і боргів. 

27. Фінансові аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 
28. Законодавче регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

29. Міжнародне фінансування фірми. 
30. Фінансові аспекти міжнародної правової відповідальності держав. 
31. Світова валютна система, історія розвитку і функції на сучасному етапі. 

32. Форми міжнародних розрахунків і їх вплив на ефективність зовнішньоекономічної 
діяльності.   

33. Національні валюти в системі міжнародних фінансів. 
34. Регіональні міжнародні фінансові організації і їх функції. 
35. Світові фондові ринки і їх роль у  русі капіталу. 

36. Міжнародне співробітництво держав у сфері фінансів. 
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37. Державна політика стосовно багатонаціональних компаній. 
38. Теорія прямих іноземних інвестицій та багатонаціональних компаній. 
39. Суть і сфера діяльності багатонаціональних компаній. 

40. Вплив міжнародних фінансів на економічне зростання національних економік. 
41. Іноземні інвестиції та їх правове регулювання в Україні 

42. Чинники, що впливають на стан міжнародних ринків цінних паперів та показники їх 
стану. 

43. Глобальні ринки капіталу. Наслідки глобалізації. 

44. Сучасна міжнародна валютна система  та світовий ринок капіталу. 
45. Регулювання міжнародних платежів. 

46. Баланс міжнародних платежів. 
47. Хеджування валютного ризику. 
48. Курси іноземних валют, їх визначення та методи регулювання. 

49. Теорія і фінансові аспекти економічної інтеграції. 
50. Тарифні та нетарифні торговельні бар’єри у міжнародній торгівлі. 

51. Фінансові аспекти  міжнародно-правової охорони навколишнього середовища. 
52. Фінансові аспекти міжнародно-правової регламентації озброєних конфліктів. 
53. Фінансові аспекти міжнародного-правового регулювання науково-технічного співро-

бітництва. 
54. Фінансові аспекти міжнародно-правового регулювання використання морського, річ-

ного та повітряного  простору країн. 
55. Установи правового регулювання міжнародних спорів, їх структура, повноваження, 

зміст діяльності  та джерела фінансування. 

56. Міжнародні фінансові центри та їх вплив на розвиток національних економічних си-
стем. 

57. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності фінансових установ України. 
58. Міжнародний аудит, як необхідна умова участі національних корпорацій у світових 

фінансових ринках. 
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59. Правове регулювання, стан та перспективи зовнішньоекономічної діяльності банків 
України.  

60. Правове регулювання, стан та перспективи зовнішньоекономічної діяльності стра-

хових компаній України… 
61. Правове регулювання, стан та перспективи зовнішньоекономічної діяльності інвес-

тиційних компаній України… 
62. Історія розвитку та сучасний стан міжнародного ринку цінних паперів. 
63. Принципи функціонування органів та інститутів Європейського союзу. 

64. Конкурентна політика Європейського союзу 
65. Фінансові аспекти торгівельної політики Європейського союзу 

66. Інноваційно-інвестиційна та галузева політика Європейського союзу 
67. Фінансова та монетарна політика Європейського союзу 
68. Фінансові аспекти регіональної та соціальної політики Європейського союзу 

Курсова робота подається на розгляд комісії у вигляді  пояснювальної записки, 
яка, у свою чергу повинна містити: 

1) Вступну частину: 

- титульний аркуш; 
- завдання (згідно з розділами 2 і 3); 

- зміст; 
- вступ. 

2) Основна частина: 

- розділи курсової роботи; 
- висновки за розділами та загальні висновки; 

- перелік посилань на літературні джерела, використані при виконанні курсової ро-
боти; 

- додатки (статистичні дані по яких проведені дослідження). 
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5 ВИМОГИ ДО СКЛАДОВИХ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 
Титульний аркуш містить найменування вищого навчального закладу, кафедри, 

де виконана робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; тему роботи; шифр і наймену-
вання спеціальності; шифр групи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по 

батькові керівника курсової роботи; місто і рік. Зразок титульного аркушу наведений у 
додатку А. 

Завдання містить: 

- Тему курсової роботи;  
- Зміст курсової роботи, який обов’язково погоджується з керівником курсової робо-

ти. 
Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початко-

вих  сторінок усіх розділів та підрозділів. 
Вступ повинен містити стисле викладення актуальності теми, мету та задачі 

курсової роботи з урахуванням особливості теми, предмет та об’єкт дослідження, 
методи дослідження, стислий опис інформаційної бази курсової роботи. 

Актуальність теми повинна бути обґрунтована з позицій сьогодення та стратегіч-
них цілей України, як учасниці світового економічного простору. 

Мета та задачі дослідження повинні бути сформульовані у відповідності до зага-

льної мети та задач роботи (див. розділ 2) . 
Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, кожний ро-

зділ починають з нової сторінки. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стис-
лим викладенням отриманих у розділі результатів. В розділах основної частини подають:  

1) Огляд нормативно-правової бази за темою роботи, аналіз літературних джерел 
щодо змісту та методики розрахунку відповідних показників динаміки розвитку 
процесів, що досліджуються та участі України у цих процесах. 

2) Виклад загальної методики і основних методів досліджень. 
3) Проведені експериментальні дослідження на основі використання  статистичних 

даних. 
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4)  Аналіз і узагальнення результатів досліджень. 
5) Напрямки вирішення проблеми, що розглядається та конкретні шляхи подальшої 

ефективної інтеграції України у міжнародну економічну систему на основі розвитку 

її фінансової системи та механізму її ефективного функціонування.  
6) Обґрунтування ефективності реалізації намічених шляхів розвитку. 

Задля покращення сприйняття результатів виконання курсової роботи основна ча-
стина роботи може містити таблиці, рисунки, що відображують динаміку зміни показників 
по періодах, тощо. 

Висновки. У висновках викладають найбільш важливі результати, одержані у кур-
совій роботі, формулюють висновки та рекомендації щодо використання здобутих ре-

зультатів. В першому висновку оцінюють стан питання. Далі розкривають шляхи та мето-
ди вирішення проблеми, їх практичний аналіз, особливо наголошуючи на якісних та кіль-

кісних показниках здобутих результатів у порівнянні з фактично існуючими, викладають 
рекомендації щодо шляхів реалізації пропозицій, які розроблені у процесі дослідження. 

Перелік посилань. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині, наво-

дять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за 
яким вони вперше згадуються в тексті пояснювальної записки. Порядкові номери описів у 

переліку є посиланнями в тексті (приклад оформлення відомостей подано у додатку Б).  
Додатки. За необхідністю до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття курсової роботи. 

- допоміжні розрахунки; 
- таблиці допоміжних цифрових даних; 

- розрахунки економічного ефекту; 
- супроводжуючі документи (статистичні дані); 
- ілюстрації допоміжного характеру. 

Висовуючи ті чи інші пропозиції чи рекомендації з участі України у фінансових 
процесах світової економіки, студент має обґрунтувати їх ефективність.  
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6 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ 
 

1) Охарактеризуйте особливості міжнародних фінансових відносин, що розгляда-

ються у курсовій роботі 
2) Розкрийте сутність понять, які є ключовими для процесу, що розглядається у ку-

рсовій роботі. 
3) Розкрийте, які методи, чому і як вами використовувались при виконання курсової 

роботи. 

4) Поясніть характер встановлених тенденцій розвитку процесів, що розглядаються 
у роботі, вкажіть, про що вони свідчать. 

5) Перелічите, якими нормативними актами регламентуються процеси, що розгля-
даються у курсовій роботі. Охарактеризуйте перелічені нормативні акти. 

6) Охарактеризуйте джерела інформації, які були використані при виконанні курсо-

вої роботи та як досягається правомірність співставлення показників за різні пе-
ріоди.  

7) Дайте характеристику стану розвитку процесів, що розглядаються, визначте сту-
пінь участі України у даній сфері міжнародних фінансів. 

8) Наведіть конкретні приклади дії міжнародних правових норм тих фінансових від-

носин, які розглядаються у курсовій роботі.  
9) Вкажіть можливі напрямки розвитку фінансових процесів, що розглядається у ку-

рсовій роботі та охарактеризуйте передумови позитивного їх розвитку. 
10) Вкажіть можливі напрямки розвитку ефективної участі України у світовій фінан-

совій системі щодо процесів, які розглядаються у роботі. 
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8 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. 
 

Основними вимогами до викладу курсової роботи є: чіткість побудови, логічна по-

слідовність викладу матеріалів, доказовість аргументації, точність формулювань, обґрун-
тованість висновків та пропозицій. 

Курсова робота оформлюється як рукопис та подається у друкованому вигляді на 
аркушах формату А4 ( 210х297 мм). 

Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-35 сторінок друкованого текс-

ту. 
Текст курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, «РОЗДІЛ» “ВИСНОВКИ” 
та інші друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друку-
ють маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заго-
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ловка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень їх розділяють 
крапкою. Заголовки пунктів маленькими літерами (крім перших великої) з абзацного відс-
тупу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, 

ставиться крапка. 
Відстань між заголовками (за виключенням заголовка пункту) та тексту повинна 

дорівнювати 3 – 4 інтервалам. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової 
сторінки. 

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

формул подають арабськими цифрами без знака №.  
Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загаль-

ної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші № сторінки не ставлять,  
на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крап-
ки в кінці. 

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу 
ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка 

друкують заголовок розділу. 
Підрозділи нумерують у межах  кожного розділу. Номер підрозділу складається з 

номеру розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці но-

мера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад:”2.3.”(третій підрозділ другого розді-
лу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах  кожного підрозділу. Номер пункту складається з номе-
рів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера  повинна стояти 
крапка, наприклад: 2.3.1. (перший пункт третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж 

рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 
Підпункти нумерують у межах  кожного пункту за такими ж правилами, як пункти. 

Ілюстрації (схеми, графіки, креслення) і таблиці необхідно подавати в роботі без-
посередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і 
таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації 

сторінок. 
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Ілюстрації позначають словом “рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за 
виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номера ілюстрації, 

між якими ставлять крапку. 
Наприклад :  

Рис. 1.2.( другий рисунок першого розділу ). Номер ілюстрації, її назва і пояснюва-
льний текст. Підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в ме-

жах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують 
напис « Таблиця » із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номе-

ра розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Табли-
ця 1.2 (друга таблиця першого розділу). 

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “ Таблиця ” і номер 

її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пи-
шуть слова “ Продовження табл. ” і вказують номер таблиці, наприклад: “ Продовження 

табл. 1.2 ”. 
Формули в роботі нумерують у межах розділу. Номер формули складається з но-

мера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номе-

ри формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих 
дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують си-
метрично до тексту. Назву і слово “ Таблиця ” починають з великої літери. Назву не підк-
реслюють. 

Заголовки граф таблиці повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з ма-
леньких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є са-

мостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номера-
ми рядків до таблиці включати не треба. 
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Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб 
її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом 
за годинниковою стрілкою. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його 
можна замінити лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його 

замінюють словами “Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, матема-
тичних і хімічних символів, які повторюються не слід. Якщо цифрові або інші дані в яко-
му-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосеред-
ньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного сим-

волу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення 
починають зі слова “де” без двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче фор-

мули потрібно залишити не менш одного вільного рядка. 
Під час написання курсової роботи автор повинен давати посилання на джерела, 

матеріали або окремі результати на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, за-
дачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Посилатися слід на останні видання 
публікацій. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших 
джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери 

сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій ро-
боті. 

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід розпочати порядковим номе-

ром за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “…у 
працях [1-7]…” 

Список використаних джерел слід розміщувати в порядку згадування джерел у те-
ксті за їх наскрізною нумерацією. 
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Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимога-
ми державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць, (Приклад оформлення 
відомостей подано у додатку Б). 

Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках. 
Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заго-

ловок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту 
сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкуєть-
ся слово “ Додаток ___” і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за ви-
нятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток 

позначається як додаток А. 
Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кож-

ного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 (другий рисунок першого розділу додатка Д); форму-

ла (А.1) – перша формула додатка А. 
Курсову роботу підписує студент і проставляє дату виконання. 

 
9 ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
Виконана курсова робота повинна бути здана на кафедру економічного аналізу і 

фінансів не пізніше ніж три дні до захисту, де вона реєструється і передається керівни-
кові для перевірки. 

На роботу пишеться рецензія, в якій відмічаються позитивні і негативні моменти, 
рішення про допуск чи не допуск до захисту, місце і час захисту. 

Якщо курсову роботу виконано невірно з серйозними недоліками, вона поверта-

ється (відповідно до рецензії). При наступній подачі на кафедру переробленої курсової 
роботи до неї має бути додано попередню рецензію, згідно з якою слід провести переро-

бку (доробку) курсової роботи. 
Під час підготовки до захисту курсової роботи студент повинен уважно ознайоми-

тись зі змістом рецензії, підготувати відповіді на окремі зауваження. 
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Захист курсової роботи проходить у відповідності до графіка, перед комісією у 
складі не менш як двох викладачів кафедри. Під час захисту студент коротко інформує 
про цілі дослідження, стан питання, недоліки, що мають місце, дає пропозиції та оцінює 

їх ефективність, відповідає на запитання викладача. 
До основних критеріїв оцінки курсової роботи відносяться: 

- об’єктивність висвітлення стану питання з творчим використанням сучасних дже-
рел інформації; 

- оригінальність підходів до обґрунтування напрямків розвитку участі України та її 

суб’єктів господарювання у міжнародному фінансовому ринку;  
- обґрунтування висновків аналізу та пропозицій відповідними розрахунками;  

- органічний зв’язок змісту пояснювальної записки з її графічною частиною;  
- наявність посилань на джерела інформації; 
- відсутність дублювання матеріалу та прийняття  рішень, що не випливають з про-

веденого аналізу нормативної, статистичної бази та огляду літературних джерел; 
- використання прикладних пакетів комп’ютерних програм; 

- оформлення пояснювальної записки відповідно до чинних стандартів; 
- загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу ма-

теріалу; 

- якість оформлення; 
- самостійність виконання (діагностується при захисті). 

Критерії оцінки курсової роботи наведені у таблиці 9.1. 
Таблиця 9.1 

Критерії оцінки курсової роботи 
Рекомендована 

оцінка Сутність оцінки 

5 
Матеріал добре викладений, вірно використовується професійна те-
рмінологія, дотримана логіка матеріалу. Робота здана своєчасно. 
При захисті дана вірна відповідь на 9-10 запитань. 

4 
Матеріал в основному добре та логічно викладений, використовуєть-
ся професійна термінологія, маються невеликі помилки, деякі момен-
ти не висвітлені. Робота здана своєчасно. При захисті дана вірна від-
повідь на 7-8 запитань з 10. 
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3 
У роботі дані відповіді не на всі поставлені питання, недотримується 
логіка побудови матеріалу, маються суттєві помилки визначенні тен-
денцій розвитку, тлумаченні термінів та понять. Робота здана не-
своєчасно. При захисті дана вірна відповідь на 6 запитань з 10. 

2 
Матеріал не відповідає завданню, терміни використовуються невірно. 
Робота здана своєчасно. При захисті дана вірна відповідь на менш 
ніж 6 запитань з 10. 

 
Захищені курсові роботи здаються на кафедру керівником. 
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Електронні документи в Internet  

18. Национальная  электронная библиотека [Електрон. Ресурс] / Спосіб доступу: URL: 
http. // www.nns.ru/sources/indekx/html. – Загол. з екрана. 

19. Автореферати дисертацій: електронна наукова бібліотека НБУВ [Електрон. Ресурс] / 
Спосіб доступу: URL: http.// www.nbuv.gov.ua / eb/. – Загол. з екрана.  

20. Энциклопедия библиотечного дела. WEB-сайт [Електронн. Ресурс] / Способ доступа: 
URL:http://www.wwcsu.edu/library/odlis.html#A. 
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ДОДАТОК В 

 
Оціночний лист 

до курсової роботи 
з дисципліни «Міжнародні фінанси» 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові студента __________________________________ 
 
Група_____________________________________________________________ 
 
Тема курсової роботи _______________________________________________ 
 
Термін подачі роботи на перевірку (проставляється викладачем) _________________ 
 

Оцінка курсової роботи 
 

Критерії  
оцінки 

Питома  
вага (j) 

Значення критерію Розрахунковий бал 

1. Діагностика відповідності вико-
нання завдання 0,4   

Відповідність темі та завданню 0,12   
Відповідність розрахунків існуючим 
методикам 0,08   
Повнота структури розрахунків та об-
ґрунтування рішень 0,04   

Своєчасність здачі 0,04   
Наявність посилань на джерела інфо-
рмації 0,04   

Зв’язок текстової частини з графічною 0,03   
Відповідність оформлення вимогам 0,02   
Логічна послідовність викладу матері-
алу 0,02   
Використання ППП 0,01   
2. Оцінка самостійності виконання 0,6   
3. Підсумковий рейтинг 1,0   

 
Відповідь на тестові питання з оцінки самостійності виконання завдання є невід’ємною части-

ною оціночного листу. 
 
 
Завдання перевірив  _________________  Галушко О.С. 


