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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Відповідно до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування студентами з п’ятого курсу з 

дисципліни „Міжнародні фінанси” виконується курсова робота теми якої ви-

значаються згідно з даним методичним забезпеченням за списком студентів у 

групі або індивідуально викладачем при необхідності розробки того чи іншого 

актуального питання науково-дослідного характеру. 

Курсова робота виконується на основі статистичного матеріалу, літера-

турних джерел, пошук яких студент самостійно здійснює за дорученою йому 

темою використовуючи монографії, спеціальну періодичну літературу, частко-

во підручники, офіційні сайти Інтернет статистичної інформації, законодавчої 

бази, 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 фі-

нансових організаціях; 

3) нормативні документи які регулюють діяльність фінансового ринку  Укра-

їни; 

4) статистичні дані про участь України в цілому та суб’єктів господарюван-

ня у міжнародному фінансовому ринку; 

5)  статистичні дані про стан та динаміку  платіжного балансу України; 

6) літературні джерела щодо підвищення ефективності участі України в ці-

лому та суб’єктів господарювання у міжнародному фінансовому ринку.  
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Курсова робота повинна мати елементи науково-дослідної роботи, яку 

студент виконує самостійно, консультуючись з керівником роботи. 

Виконана курсова робота з даної дисципліни є підґрунтям до виконання 

окремих розділів кваліфікаційної роботи магістра або спеціаліста, яка є заве-

ршальним етапом навчального процесу. 

 

2 МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення 

знань, одержаних студентами за час вивчення дисципліни «Міжнародні фі-

нанси», їх застосування для визначення й практичного обґрунтування перспе-

ктив участі України як держави та  суб’єктів господарювання (які є резидента-

ми або нерезидентами) у міжнародному фінансовому ринку на основі ретель-

ного аналізу законодавчих актів, динаміки розвитку відповідних показників, іс-

нуючих підходів до розробки шляхів розвитку міжнародного фінансового рин-

ку а також фінансових взаємовідносин між державами. 

В курсовій роботі повинні бути вирішені наступні задачі: 

1) вміти на базі реальних (статистичних та нормативних) даних застосову-

вати теоретичні та практичні знання, отримані під час вивчення дисцип-

ліни; 

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

сових відносин між державами щодо використання водних, земельних 

ресурсів, повітряного простору, а також рівня уніфікації окремих видів 

діяльності в умовах глобалізації;  
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3) бути здатним визначити рівень інтеграції економіки України у міжнарод-

ний фінансовий ринок; 

4) бути здатним визначити тенденції розвитку процесу, що досліджується, 

ефективності 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 платіжного балансу та його складових, рівень зовні-

шнього 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 країни у міжнародній економічній системі на основі удосконален-

ня фінансових процесів. 

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота з дисципліни „Міжнародні фінанси” виконується студен-

тами на п’ятому курсі 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 інформа-

ційне забезпечення. 

2. Систематично відвідувати консультації. 

3. Сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керів-

ника. 
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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 презен-

тацію у пакеті  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 дже-

рел, які стосуються теми курсової роботи та особливостей міжнародних фі-

нансових відносин, які розглядаються у роботі. 

3. Визначити структуру роботи у відповідності до викладених методичних ре-

комендації (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 дослі-

джуються, спираючись на результати вивчення теоретичного матеріалу та 

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

кових показниках навести: 

- посилання щодо змісту показника на відповідні літературні джерела; 

- методику розрахунку відповідного показника згідно з вимогами нормати-

вно-правової бази та літературних джерел. 

6.  На основі встановленої динаміки відповідних показників, структури фінан-

сових фондів, що розглядаються у роботі провести аналіз та зробити ґрун-

товані висновки щодо тенденцій розвитку процесів, які протікають у межах 
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міжнародних фінансових відносин, ступеню участі України та рівня її інтег-

рації в умовах інтеграції національних економік у єдину глобальну систему 

світового господарства; визначити переваги вади та напрямки інтеграції 

України у світову економіку.   

7. Розробити висновки та запропонувати напрямки подальшого розвитку про-

цесу ефективного функціонування міжнародних фінансових відносин у ме-

жах 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. Економічні санкції і матеріальна відповідальність при порушенні міжнаро-

дних правових норм. 

2. Фінансові аспекти міжнародної безпеки. 

3. Сучасна валютна політика держави в умовах відкритої економіки. 

4. Регулювання міжнародної торгівлі. 

5. Фінансові міжнародні центри. 

6. Торговий баланс країни. 

7. Міжнародні договори і їх роль у побудові фінансових відносин між держа-

вами. 

8. Міжнародне співробітництво у валютно-фінансовій сфері. 

9. Фінансові аспекти надання міжнародної допомоги. 
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10. Міжнародні регіональні банки та фінансові фонди. 

11. Вільні економічні зони і перспективи їх розвитку в Україні. 

12. Фінансові аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

13. Фінансові аспекти міжнародної правової відповідальності держав. 

14. Форми міжнародних розрахунків і їх вплив на ефективність зовнішньоеко-

номічної діяльності.   

15. Регіональні міжнародні фінансові організації і їх функції. 

16. Світові фондові ринки і їх роль у  русі капіталу. 

17. Державна політика стосовно багатонаціональних компаній. 

18. Теорія прямих іноземних інвестицій та багатонаціональних компаній. 

19. Суть і сфера діяльності багатонаціональних компаній. 

20. Іноземні інвестиції та їх правове регулювання в Україні 

21. Глобальні ринки капіталу. Наслідки глобалізації. 

22. Регулювання міжнародних платежів. 

23. Баланс міжнародних платежів. 

24. Установи правового регулювання міжнародних спорів, їх структура, пов-

новаження, зміст діяльності  та джерела фінансування. 

25. Міжнародні фінансові центри та їх вплив на розвиток національних еко-

номічних систем. 

Курсова робота включає комплект документації, до складу якої входять 

пояснювальна записка, за узгодженням з керівником курсової роботи  

Курсова робота повинна містити: 

1) Вступну частину: 

- титульний аркуш; 

- завдання (згідно з розділами 2 і 3); 
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- зміст; 

- вступ. 

2) Основна частина: 

- розділи курсової роботи; 

- висновки; 

- перелік посилань. 

- додатки (статистичні дані по яких проведені дослідження). 

 

5 ВИМОГИ ДО СКЛАДОВИХ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

Титульний аркуш містить найменування вищого навчального закладу, 

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

з зазначенням назви підприємства, на основі даних якого виконана робота; 

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

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

тульного аркушу наведений у додатку А. 

Завдання містить: 

- Тему курсової роботи;  

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

 

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери 

початкових  сторінок усіх розділів та підрозділів. 

Вступ повинен містити стисле викладення актуальності теми, ме-

ту та задачі конкретної курсової роботи з урахуванням особливості теми, 
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предмет та об’єкт дослідження, методи дослідження, стислий опис інфо-

рмаційної бази курсової роботи. 

Актуальність теми повинна бути обґрунтована з позицій сьогодення та 

стратегічних цілей України, як учасниці світового економічного простору. 

Мета та задачі дослідження повинні бути сформульовані у відповідно-

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

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

кожний розділ починають з нової сторінки. В кінці кожного розділу формулю-

ють висновки із стислим викладенням отриманих у розділі результатів. В роз-

ділах основної частини подають:  

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

джерел щодо змісту та методики розрахунку відповідних показників ди-

наміки 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  ста-

тистичних даних. 

4)  Аналіз і узагальнення результатів досліджень. 

5) Шляхи вирішення діагностованої проблеми та конкретні шляхи подаль-

шої ефективної інтеграції України у міжнародну економічну систему на 

основі розвитку її фінансової системи та механізму її ефективного фун-

кціонування.  

6) Обґрунтовують ефективність реалізації намічених шляхів розвитку. 
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Задля покращення сприйняття результатів виконання курсової роботи 

основна частина роботи може містити таблиці, рисунки, що відображують ди-

наміку зміни показників по періодах, тощо. 

Висновки. Викладають найбільш важливі результати, одержані в кур-

совій роботі, формулюють висновки та рекомендації щодо використання здо-

бутих результатів. В першому висновку оцінюють стан питання. Далі розкри-

вають шляхи та методи вирішення проблеми, їх практичний аналіз, особливо 

наголошуючи на якісних та кількісних показниках здобутих результатів у порі-

внянні з фактично існуючими, викладають рекомендації щодо шляхів реаліза-

ції пропозицій, які розроблені у процесі дослідження. 

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

тині, наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань по-

дають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті пояснювальної за-

писки. 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 фі-

нансових процесах світової економіки, студент має обгрунтувати їх ефектив-

ність.  
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6 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ 

 

1) Охарактеризуйте особливості міжнародних фінансових відносин, що 

розглядаються у курсовій роботі 

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

ється у курсовій роботі. 

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

ня курсової роботи. 

4) Поясніть характер встановлених тенденцій розвитку процесів, що роз-

глядаються у роботі, вкажіть, про що вони свідчать. 

5) Перелічите, якими нормативними актами регламентуються процеси, 

що розглядаються у курсовій роботі. Охарактеризуйте перелічені нор-

мативні акти. 

6) Охарактеризуйте джерела інформації, які були використані при вико-

нанні курсової роботи та як досягається правомірність співставлення 

показників за різні періоди.  

7) Дайте характеристику стану розвитку процесів, що розглядаються, ви-

значте ступінь участі України у даній сфері міжнародних фінансів. 

8) Наведіть конкретні приклади дії міжнародних правових норм тих фі-

нансових відносин, які розглядаються у курсовій роботі.  

9) Вкажіть можливі напрямки розвитку фінансових процесів, що розгля-

дається у курсовій роботі та охарактеризуйте передумови позитивного 

їх розвитку. 

10) Вкажіть можливі напрямки розвитку ефективної участі України у світо-

вій фінансовій системі щодо процесів, які розглядаються у роботі. 
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7 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 
1. Законодавство України http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 
2. Світовий банк. Офіційний сайт/ Спосіб доступу: http://worldbank.org/ -

Загол. з екрана. 
3. Державний комітет статистики України/ Спосіб доступу:   

www.ukrstat.gov.ua/ -  Загол. з екрана. 
4. Воронкова А.Е., Єрохіна Л.В., Рябенко Л.І. Міжнародні економічні органі-

зації. Навчальний посібник. – К. ВД «Професіонал», 2006. – 352 с. 
5. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: навч. посіб. – К.: Т-во 

«Знання» , КОО, 1999. – 359 с. 
6. Європейська інтеграція та Україна: навчально-методичний посібник. – Ки-

їв: Міністерство економіки України, Товариство Карла Дуйсберга (ФРН), 
Друк ТОВ «Мактос» -   2002.- 480 с. 

7. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України.-К.: Логос, 1999. – 568 с. 
8. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко 

та ін.; Керівник авторського колективу і наук. ред.. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 
2001. – 733 с. 

9. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри/ за 
ред.. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. К.: Знання, 2007. – 595 с.  

 

8 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. 

 

Основними вимогами до викладу курсової роботи є: чіткість побудови, 

логічна послідовність викладу матеріалів, доказовість аргументації, точність 

формулювань, обґрунтованість висновків та пропозицій. 

Курсова робота оформлюється як рукопис та подається у друкованому 

вигляді на аркушах формату А4 ( 210х297 мм). 

Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-35 сторінок друко-

ваного тексту. 

Текст курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та під-

пункти. 

http://worldbank.org/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ” 

та інші друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підроз-

ділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відсту-

пу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох 

або більше речень їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів маленькими лі-

терами (крім перших великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до текс-

ту. 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 тре-

ба починати з нової сторінки. 

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

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.  

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають 

до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші № 

сторінки не ставлять,  на наступних сторінках номер проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

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

мер 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 номера підрозділу повинна стояти крапка, напри-

клад:”2.3.”(третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголо-

вок підрозділу. 
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Пункти нумерують у межах  кожного підрозділу. Номер пункту склада-

ється з номерів розділу, підрозілу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці 

номера  повинна стояти крапка, наприклад:”2.3.1.”(перший пункт третій під-

розділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт мо-

же не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах  кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти. 

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

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

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

включають до загальної нумерації сторінок. 

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

розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставлять крапку. 

Наприклад :  

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

пояснювальний текст. Підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додат-

ках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком 

таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці 

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між яки-

ми ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розді-

лу). 
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При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Табли-

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

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

лиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”. 

Формули в роботі нумерують у межах розділу. Номер формули склада-

ється з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими 

ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні 

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

тього розділу). 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

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

літери. Назву не підкреслюють. 

Заголовки граф таблиці повинні починатися з великих літер, підзаголов-

ки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з вели-

ких, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. 

Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким 

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

роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. 

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

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

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

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

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

подають, то в ньому ставлять прочерк. 
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Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 

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

Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового 

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

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

нижче формули потрібно залишити не менш одного вільного рядка. 

Під час написання курсової роботи автор повинен давати посилання на 

джерела, матеріали або окремі результати на ідеях і висновках яких розроб-

ляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Поси-

латися слід на останні видання публікацій. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

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

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

яке дано посилання в курсовій роботі. 

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід розпочати поряд-

ковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужка-

ми, наприклад, “…у працях [1-7]…” 

Список використаних джерел слід розміщувати в порядку згадування 

джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією. 

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

з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць, 

(Приклад оформлення відомостей подано у додатку Б). 

Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її 

сторінках. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Дода-

ток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої 
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великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголов-

ком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток___” і вели-

ка літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абет-

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

т.д. Один додаток позначається як додаток А. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 (другий рисунок першого розді-

лу додатка Д); формула (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 керівникові 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 

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

робленої курсової роботи до неї має бути додано попередню рецензію, згідно 

з якою слід провести переробку (доробку) курсової роботи. 

Під час підготовки до захисту курсової роботи студент повинен уважно 

ознайомитись зі змістом рецензії, підготувати відповіді на окремі зауваження. 
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Захист курсової роботи проходить у відповідності до графіка, перед ко-

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

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

сце, дає пропозиції та оцінює їх ефективність, відповідає на запитання викла-

дача. 

До основних критеріїв оцінки курсової роботи відносяться: 

- об’єктивність висвітлення стану питання з творчим використанням су-

часних джерел інформації; 

- оригінальність підходів до обґрунтування напрямків розвитку участі Укра-

їни та її суб’єктів господарювання у міжнародному фінансовому ринку;  

- обґрунтування висновків аналізу та пропозицій відповідними розрахун-

ками;  

- органічний зв’язок змісту пояснювальної записки з її графічною части-

ною;  

- наявність посилань на джерела інформації; 

- відсутність дублювання матеріалу та прийняття  рішень, що не випли-

вають з проведеного аналізу нормативної, статистичної бази та огляду 

літературних джерел; 

- використання прикладних пакетів комп’ютерних програм; 

- оформлення пояснювальної записки відповідно до чинних стандартів; 

- загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність ви-

кладу матеріалу; 

- якість оформлення; 

- самостійність виконання (діагностується при захисті). 

Критерії оцінки курсової роботи наведені у таблиці 9.1. 
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Таблиця 9.1 

Критерії оцінки курсової роботи 

Рекомендована 
оцінка 

Сутність оцінки 

5 

Матеріал добре викладений, вірно використовується профе-
сійна термінологія, дотримана логіка матеріалу. Робота зда-
на своєчасно. При захисті дана вірна відповідь на 9-10 запи-
тань. 

4 

Матеріал в основному добре та логічно викладений, викори-
стовується професійна термінологія, маються невеликі по-
милки, деякі моменти не висвітлені. Робота здана своєчас-
но. При захисті дана вірна відповідь на 7-8 запитань з 10. 

3 

У роботі дані відповіді не на всі поставлені питання, недо-
тримується логіка побудови матеріалу, маються суттєві по-
милки визначенні тенденцій розвитку, тлумаченні термінів та 
понять. Робота здана несвоєчасно. 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 ві-
дповідь на менш ніж 6 запитань з 10. 

 

Захищені курсові роботи здаються на кафедру керівником. 
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ДОДАТОК А 

Зразки титульного листа та постановки задачі курсової роботи

Міністерство освіти і науки України 
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

 
 
 
 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра економічного аналізу і фінансів 
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з дисципліни “Міжнародні фінанси” 
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Виконавець  
 

______________, 
студент групи  

 
Керівник 

 
______________, 
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Дніпро 
20___ 
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Постановка задачі 
 

Тема курсової роботи  
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Зміст курсової роботи : 
ВСТУП 
Розділ 1  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

1.1. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

1.2. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Розділ 2  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2.1. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2.2. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2.3.____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Розділ 3  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3.1.___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
3.2.___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
3.3.___________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
          
 

Завдання видав     ________________ 
 
Завдання прийняв  
до виконання      _______________ 

Дата видачі завдання: _____________. 
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ДОДАТОК Б 

 

Правила оформлення бібліографічного списку (перелік посилань) 

 

Закони, укази,  постанови і т.п. 
10. Конституція України. – К.: Юрид. літ-ра, 1996. – 50 с. 
11. Указ Президента України № 522/97 від 11.10.97 "Про надання Державній 

гірничій академії України статусу національної” // Урядовий кур'єр. – 1997. 
– № 109–110. – С. 7. 

12. Закон України № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" // 
Баланс. – 1998. – № 1. – С. 3 – 46. 

13. Постанова Кабінету Міністрів України № 432 від 05.05.97 "Про затвер-
дження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фо-
нду надр"  // Урядовий кур'єр. – 1997. – № 109 –110. – С. 9. 

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 86-р 
“Про реорганізацію Національної гірничої академії у Національний гірни-
чий університет” // Урядовий кур'єр. – 2002. – № 32 – 33. – С. 10. 

 
Книги 

15. Переходные процессы в системах электроснабжения: Учебник для вузов. 
3-е изд., перераб. и доп. / Г.Г. Пивняк, В.М. Винославский, А.Я. Рибалко, 
Л.И. Несен / Под редакцией академика НАН Украины Г.Г. Пивняка. – М.: 
Энергоиздат, 2003.- 548 с. 

16. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Канищенко 
та ін. – К.: Академія, 1997. – 463 с. 

17. Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний посібник. – Дніп-
ропетровськ: Національний гірничий університет, 2002. – 204 с. 

18. Бусигін Б.С., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М. Прикладна інформатика: Пі-
дручник для студентів комп’ютерних спеціальностей. – Дніпропетровськ: 
Національний гірничий університетет, 2004.- 559 с. 

 
Статті в журналах або газетах:  

19. Півняк Г.Г., Салов В.О. Роль комісій Науково-методичної ради МОН у 
впровадженні кредитно-модульної системи організації навчального про-
цесу // Освіта України. – 2005. – 15 лютого. – с. 10. 
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20. Півняк Г.Г., Салов В.О. Визначення та реалізація механізмів підвищення 
якості вищої освіти // Науковий вісник Національної гірничої академії Укра-
їни. – 2005. – № 4. – С. 3 – 5. 

 
 

 
Статті у наукових збірниках: 

21. Pivniak G., Pilov P. Technology of development state standards of tertiary 
education in Ukraine // 27 Symposium “Ingenieurpadagogik '98". – Moskow, 
Russia, 1998. – P. 87–90 (MADI). 

 
Дисертації 

22. Кузьменко О.М. Геомеханічне обгрунтування технології підземних гірни-
чих робіт у динамічних полях напружень породного масиву: Дис. д–ра 
техн. наук: 05.15.02, 05.02.11. – Захищена 10.05.96; Затверд. 17.09.96; – 
Дніпропетровськ, 1996. – 386 с. 

 
Авторські свідоцтва 

23. А.с. 1041941 СССР, МКИ G01-R19/00, ил. Способ измерения вихревого 
тока в ферромагнитном теле / В.А. Салов (СССР). – №3401114/18; Заяв-
лено 26.02.82; Опубл. 15.05.83, Бюл. № 6. 

 
Стандарти 

24. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа.   Общие требова-
ния и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1- 76; Введ. 01.01.86. – М.: 
Изд-во станадартов, 1986. – 70 с. 

25. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення 

 
Методичні матеріали 

26. Рекомендації до акредитації спеціальностей / А.А. Жолоб, С.М. Куваєв, 
В.В. Панченко, В.Л. Петренко, В.О. Салов. – Дніпропетровськ: Національ-
ний гірничий університет, 2004.– 150 с.  

 
Електронні документи в Internet  

27. Национальная  электронная библиотека (Електрон. ресурс) / Спосіб дос-
тупу: URL: http. // www.nns.ru/sources/indekx/html. – Загол. з екрана. 
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28. Автореферати дисертацій: електронна наукова бібліотека НБУВ (Елект-
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екрана.  
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