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Наведено загальні вимоги до організації процесу підготовки, виконання, 

оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни «Міжнародні фінанси» 

здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня. 

Викладено основні вимоги до змісту, структурних елементів, тематики, 

порядку виконання, оформлення та захисту курсової роботи. Наведено орієнтовний 

перелік тем курсових робіт.  

Рекомендації орієнтовано на активізацію дослідницького етапу навчальної 

діяльності студентів.  
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1. ВСТУП 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» здійснено розподілу програмних результатів навчання (ПРН) за 

організаційними формами освітнього процесу, зокрема, до дисципліни Ф7 «Курсова 

робота з міжнародних фінансів» віднесено такі компетентності:  

 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК4 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті 

СК1 Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності 

СК6 Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської 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 

СК8 Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

СК9 Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних 

систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

 

Мета дисципліни - закріплення, поглиблення та узагальнення знань, 

одержаних здобувачами 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 фінансовому ринку на основі ретельного аналізу 

законодавчих актів, динаміки розвитку відповідних показників, існуючих підходів до 

розробки шляхів розвитку міжнародного фінансового ринку, а також фінансових 

взаємовідносин між державами.  

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм. 

Відповідно до очікуваних результатів навчання відносяться: 
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Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр ДРН Зміст 

ПР04 

ПР04.1-Ф7 Ефективно організувати власну науково-дослідну роботу для 

вивчення особливостей організації діяльності в сфері міжнародних 

фінансів та планування їх подальшого розвитку, інтеграції економіки 

України у міжнародний фінансовий ринок 

ПР04.2-Ф7 Відшуковувати, аналізувати, систематизувати й узагальнювати 

результати вивчення економічних явищ в сфері міжнародних фінансів 

ПР06 ПР06.1-Ф7 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень за 

курсової роботи усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях під 

час захисту курсової роботи та в процесі консультацій 

ПР08 ПР08.1-Ф7 Вміти застосовувати креативні та інноваційні підходи при виборі та 

обґрунтуванні заходів щодо формування ефективних стратегій у сфері 

міжнародних фінансів 

ПР08.2-Ф7 Визначати та обґрунтовувати доцільність впровадження креативних та 

інноваційних підходів щодо формування ефективних стратегій у сфері 

міжнародних фінансів, рівень інтеграції економіки України у 

міжнародний фінансовий ринок 

ПР09 ПР09.1-Ф7 Застосовувати управлінські навички в процесі управління проблеми в 

сфері міжнародних фінансів на наукових підходах і засадах (вміти 

виявити причини погіршення або поліпшення окремих показників 

міжнародної діяльності країни на основі зміни фінансових показників, 

наприклад, сальдо платіжного балансу та його складових, рівень 

зовнішнього державного боргу та оцінити їх вплив на перспективи 

розвитку економіки країни) 

ПР11 ПР11.1-Ф7 Вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації в сфері 

міжнародних фінансів 

ПР13 ПР13.1-Ф7 Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні заходів щодо 

формування ефективних стратегій у сфері міжнародних фінансів 

ПР13.2-Ф7 Формулювати обгрунтовані висновки та пропозиції щодо визначених 

стратегій у сфері міжнародних фінансів, стійкої позиції країни у 

міжнародній економічній системі на основі удосконалення фінансових 

процесів 

 

Курсова робота виконується студентами денної та заочної форми навчання, є 

підґрунтям до виконання окремих розділів кваліфікаційної роботи магістра, яка є 

завершальним етапом навчального процесу ОП «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Тематика курсових робіт визначається згідно з даним методичними 

рекомендаціями. Обрання теми курсової роботи відбувається індивідуально кожним 

здобувачем, на принципах узгодженості та актуальності питання, яке досліджується 

в курсовій роботі, плановій тематиці кваліфікаційної роботи.  

Курсова робота виконується на основі статистичного матеріалу, літературних 

джерел, пошук яких студент самостійно здійснює за дорученою йому темою 

використовуючи монографії, спеціальну періодичну літературу, частково 

підручники, офіційні сайти Інтернет статистичної інформації, законодавчої бази, 

міжнародних фінансових організацій.  
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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 організаціях;  

3) нормативні документи, які регулюють діяльність фінансового ринку 

України;  

4) статистичні дані про участь України та суб’єктів господарювання у 

міжнародному фінансовому ринку;  

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

6) літературні джерела щодо підвищення ефективності участі України та 

суб’єктів господарювання у міжнародному фінансовому ринку.  

Курсова робота повинна мати елементи науково-дослідної роботи, яку студент 

виконує самостійно, консультуючись з керівником роботи.  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Ф7 «Курсова робота з дисципліни «Міжнародні фінанси»» виконується 

студентами самостійно з дотриманням вимог до змісту та оформлення науково-

дослідних робіт.  

В процесі підготовки курсової роботи студент повинен:  

1. Самостійно виконувати курсову роботу з опорою на методичне та 

інформаційне забезпечення.  

2. Систематично відвідувати консультації.  

3. Сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки 

керівника курсової роботи.  

4. Подати курсову роботу на перевірку керівнику не пізніше ніж за три дні до 

захисту.  

5. Підготовити доповідь про основні положення курсового роботи та її 

презентацію 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 

джерел, які стосуються теми курсової роботи та особливостей міжнародних 

фінансових відносин, які розглядаються у роботі.  

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

комендації (розділ 4).  
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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.  

6. На основі встановленої динаміки відповідних показників, структури 

фінансових фондів, що розглядаються у роботі, провести аналіз та зробити 

ґрунтовані висновки щодо тенденцій розвитку процесів, міжнародних фінансових 

відносин, ступеню участі України та рівня її інтеграції в умовах інтеграції 

національних економік у єдину глобальну систему світового господарства; 

визначити переваги та напрямки інтеграції України у світову економіку.  

7. Розробити висновки та запропонувати напрямки подальшого розвитку 

процесу ефективного функціонування міжнародних фінансових відносин у межах 

тематики курсової роботи. 

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

дослідних робіт (розділ 5). 

 

3. ЗМІСТ, СКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ І СТРУКТУРА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ 

ЗАПИСКИ 

 

Курсова робота виконується на одну з наступних тем:  

1. Економічні санкції і матеріальна відповідальність при порушенні 

міжнародних 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 

державами.  

8. Міжнародне співробітництво у валютно-фінансовій сфері.  

9. Фінансові аспекти надання міжнародної допомоги.  

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

економічної 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, 

повноваження, зміст діяльності та джерела фінансування.  

25. Міжнародні фінансові центри та їх вплив на розвиток національних 

економічних систем.  

Курсова робота включає комплект документації, до складу якої входять 

пояснювальна записка, за узгодженням з керівником курсової роботи, друкована 

презентація результатів дослідження за курсовою роботою. 

Курсова робота повинна містити:  

1) Вступна частина: титульний аркуш (за зразком, наведеним у Додатку А); 

завдання (за зразком, наведеним у Додатку Б); зміст; вступ.  

2) Основна частина: розділи курсової роботи; висновки; список використаних 

джерел; додатки (статистичні дані, по яких проведені дослідження).  

 

4. ВИМОГИ ДО СКЛАДОВИХ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

Титульний аркуш містить найменування вищого навчального закладу, 

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

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

прізвище, ім’я та по батькові керівника 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 

роботи.  

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери 

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

задачі конкретної 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 

стратегічних цілей України, як учасниці світового економічного простору.  

Мета та задачі дослідження повинні бути сформульовані у відповідності до 

загальної мети та задач роботи. 

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, кожний 

розділ починають з нової сторінки. В кінці кожного розділу формулюють висновки 

із стислим 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.  

4) Аналіз і узагальнення результатів досліджень.  

5) Шляхи вирішення діагностованої проблеми та конкретні шляхи подальшої 

ефективної інтеграції України у міжнародну економічну систему на основі розвитку 

її фінансової системи та механізму її ефективного функціонування.  

6) Обґрунтовують ефективність реалізації намічених шляхів розвитку.  

Задля покращення сприйняття результатів виконання курсової роботи основна 

частина роботи може містити таблиці, рисунки, що відображують динаміку зміни 

показників по періодах, тощо.  

Висновки. Викладають найбільш важливі результати, одержані в курсовій 

роботі, формулюють висновки та рекомендації щодо використання отриманих 

результатів. В першому висновку оцінюють стан питання. Далі розкривають шляхи 

та методи вирішення проблеми, їх практичний аналіз, особливо наголошуючи на 

якісних та кількісних показниках здобутих результатів у порівнянні з фактично 

існуючими, викладають рекомендації щодо шляхів реалізації пропозицій, які 

розроблені у процесі дослідження. Висовуючи ті чи інші пропозиції чи рекомендації 

з участі України у фінансових процесах світової економіки, студент має 

обгрунтувати їх ефективність. 

Список використаних джерел. Перелік джерел, на які є посилання в основній 

частині, наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань 

подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті пояснювальної записки. 
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Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (приклад оформлення 

відомостей подано у додатку В).  

Додатки. За необхідністю до додатків доцільно включати допоміжний 

матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи.  

- допоміжні розрахунки;  

- таблиці допоміжних цифрових даних;  

- супроводжуючі документи (статистичні дані);  

- ілюстрації допоміжного характеру.  

 

5. 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 друкованого 

тексту.  

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

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ” та 

інші друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку 

в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень 

їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів маленькими літерами (крім перших 

великої) з абзацного відступу 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 

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. Номер 

розділу ставлять після слова “Розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з 

нового рядка друкують заголовок розділу.  
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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, наприклад:”2.3.”(третій підрозділ 

другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголо-вок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складється 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 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 

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 додатках) в 

межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номеру розділу і порядкового 

номеру таблиці, між якими ставиться крапка, а в кінці тире, наприклад, «Таблиця 1.2 

–»(друга таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати назву, яку 

розміщують після номеру таблиці. 

Назва та номер таблиці розміщують над таблицею з вирівнюванням по ширині 

з абзацного відступу. Назву друкують маленькими літерами, крім першої великої. 

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) пишуть слова 

“Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”.  

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.  
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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. 

Формули в роботі нумерують у межах розділу. Номер формули складається 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 третього розділу).  

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. 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 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.  

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 великої 

симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 

літерами з першої великої друкується слово “Додаток___” і вели-ка літера, що 

позначає додаток.  



13 

 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 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.  

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. Андросова Т. В. Міжнародні фінанси: навч. посібник (II частина) / Т.В. 

Андросова, Т.В. Шталь, О.О. Тищенко, Ю.Б. Доброскок. – Х.:Вид-во «Форт», 2015. 

– 230 с. 

2. Міжнародні фінанси [тескт] навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп./ за ред. 

Козака Ю. Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с. 

3. Карлін М.І. Міжнародне оподаткування: Навчально-методичний 

посібник. – Тернопіль: 2013. – 360 с. 

4. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ковалевський В.В. Міжнародні фінанси: 

Навчальний посібник. Видання 3-тє, перероб. та доп. – Київ: 2007 – 640 с. 

5. Якушин І. Д. Міжнародні фінанси : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Д. 

Якушик, В. І. Савчук, Н. В. Савчук ; Укр. держ. ун-т фінансів та між нар. торгівлі. - 

Київ : Леся, 2014. - 547 с.  

6. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях. Підручник 

/ Ю. Г. Козак. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 228 с.  

7. Плотніков О. В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних 

корпораціях: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2004 – 252 с. 

8. The World Bank. Data catalog // The World Bank [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://data.worldbank.org 

9. Doing Business. Data and Rankings // The World Bank Group [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org 

10. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

7. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ ТА СТВОРЕННЯ 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

1) Охарактеризуйте особливості міжнародних фінансових відносин, що 

розглядаються у курсовій роботі  

http://data.worldbank.org/
http://www.doingbusiness.org/
http://www.ukrstat.gov.ua/


14 

 

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

у курсовій 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 

розглядаються у курсовій роботі. Охарактеризуйте перелічені нор-мативні акти.  

6) Охарактеризуйте джерела інформації, які були використані при виконанні 

курсової роботи та як досягається правомірність співставлення показників за різні 

періоди.  

7) Дайте характеристику стану розвитку процесів, що розглядаються, визначте 

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 розглядається 

у курсовій роботі та охарактеризуйте передумови позитивного їх розвитку.  

10) Вкажіть можливі напрямки розвитку ефективної участі України у світовій 

фінансовій системі щодо процесів, які розглядаються у роботі.  

 

8. 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.  

Захист курсової роботи проходить у відповідності до графіку навчального 

процесу у формі усного опитування знань студента за матеріалами курсового проєкту 

та публічної презентації результатів дослідження. 

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 захисту допускаються виключно ті курсові проєкти, які відповідають 

принципам академічної доброчесності, викладеним у «Кодексі академічної 

доброчесності Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», 

доступному для ознайомлення за посиланням https://bit.ly/3Ty9u5p  

Роботи, які протиріччять принципам академічної доброчесності, містять 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикацію, фальсифікацію або елементи 

списування до захисту не допускаються.  

https://bit.ly/3Ty9u5p
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До основних критеріїв оцінки курсової роботи відносяться:  

- об’єктивність висвітлення стану питання з творчим використанням сучасних 

джерел 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 

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 викладу 

матеріалу;  

- якість оформлення;  

- самостійність виконання (діагностується при захисті).  

Критерії оцінки курсового проєкту наведені у таблиці 8.1. 

 

Таблиця 8.1 – Загальні критерії досягнення результатів навчання для 7-го 

кваліфікаційного рівня за НРК 

Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою 

для оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень, 

критичне 

осмислення проблем 

у галузі та на межі 

галузей знань 

 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

– критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання 

проблем, необхідні 

для проведення 

досліджень та/або 

провадження 

інноваційної 

діяльності з метою 

розвитку нових 

знань та процедур;  

 здатність 

інтегрувати знання 

та розв’язувати 

складні задачі у 

широких або 

мультидисциплінарн

их контекстах; 

 здатність 

розв’язувати 

проблеми у нових 

або незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної 

або обмеженої 

інформації з 

урахуванням 

аспектів соціальної 

та етичної 

відповідальності 

Відповідь характеризує уміння: 

– виявляти проблеми; 

– формулювати гіпотези; 

– розв’язувати проблеми; 

– оновлювати знання; 

– інтегрувати знання; 

– провадити інноваційну діяльність; 

– провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з не грубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: правильна; чиста; ясна; точна; логічна; виразна; 

лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

– послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

– наявність логічних власних суджень; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

нефахівців, зокрема 

до осіб, які 

навчаються 

– доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

– правильна структура відповіді (доповіді); 

– правильність відповідей на запитання; 

– доречна техніка відповідей на запитання; 

– здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

– використання іноземних мов у професійній діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними 

та потребують нових 

стратегічних 

підходів; 

Відмінне володіння компетенціями: 

– використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

– ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

– підтримка врівноважених стосунків з членами команди 

(відповідальність за взаємовідносини); 

– стресовитривалість;  

– саморегуляція;  

– трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

 відповідальність за 

внесок до 

професійних знань і 

практики та/або 

оцінювання 

результатів 

діяльності команд та 

колективів; 

 здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

– високий рівень особистого ставлення до справи; 

– володіння всіма видами навчальної діяльності; 

– належний рівень фундаментальних знань; 

– належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності і 

автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

Якщо курсову роботу виконано невірно з серйозними недоліками, вона 

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

курсової роботи до неї має бути додано попередню рецензію, згідно з якою слід 

провести переробку (доробку) курсової роботи.  
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Додаток А 

Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

 

 

 

Фінансово-економічний факультет 

Кафедра економічного аналізу і фінансів 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота 

з дисципліни «Міжнародні фінанси» 

на тему  

«____________________________________________»  

 

 

 

 

Виконав(ла): ст. гр. ____________ 
(шифр групи) 

_____________ 
(ПІБ) 

Науковий керівник: ____________ 
(ПІБ) 

 

 

Дніпро 

202__ 
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Додаток Б 

Постановка задачі 

 

Тема курсової роботи 

«_________________________________________________________» 

 

РОЗДІЛ 1 __________________________________________________ 

1.1. _______________________________________________________ 

1.2. _______________________________________________________ 

РОЗДІЛ 2 __________________________________________________ 

2.1. _______________________________________________________ 

2.2. _______________________________________________________ 

2.3. _______________________________________________________ 

РОЗДІЛ 3 __________________________________________________ 

3.1.________________________________________________________ 

3.2. ________________________________________________________ 

3.3. ________________________________________________________ 

 

 

 

Завдання видав ________________   _________________ 
    (підпис)    (ПІБ) 

 

Завдання прийняв ______________  _________________ 
    (підпис)    (ПІБ) 
 

Дата видачі завдання _________________ 
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Додаток В 

 

Приклад оформлення окремих літературних джерел 

 

Закони, постанови, розпорядження: 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. №254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 

Ст. 141.  

2. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 

08.09.2011 р. № 3715-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – 

Ст. 166. – (Зі змін.). 

3. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001 // 

Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – Ст. 2132. – (Зі змін.).   

4. Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р. №680-р // Офіційний 

вісник України. – 2009. – № 47. – Ст. 1593.   

 

Книги одноосібні: 

5. Соляник Л. Г. Економічний аналіз : навч. посібник / Л. Г. Соляник. – 

Дніпропетровськ : Національна гірнича академія України, 2007. – 199 с. 

 

Книги двох та трьох авторів: 

6. Баканов М. И. Теория экономического анализа: учебник / М. И. Баканов, А. 

Д. Шеремет; 4-е изд., доп. и перераб. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 416 с. 

7. Панков В. А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності 

підприємства : навч. посіб. / В. А. Панков, С. Я. Слецький, Е. М. Михайличенко. – К. 

: Центр навч. літ-ри, 2007. – 112 с. 

 

Книги чотирьох та більше авторів: 

8. Разрушение горных пород планетарными долотами в условиях действия 

гидростатического давления : [монография] / А.Н. Давиденко, Н.А. Дудля, В.Л. 

Хоменко, А.А. Пащенко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, 

Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 192 с. 

9. Соціально-економічні парадигми сучасного гуманізму / М.В. Чечетов [та ін.]. 

– К. : Корпорація, 2007. – 283 с. 

Видання без зазначення автора: 

10. Історія української культури : навч. посіб. / за ред. О.Ю. Павлової ; Нац. ун-

т біоресурсів і природокористування України. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 343 
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с. 

11. Підготовка фахівців / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. акад. України 

; [редкол.: Г.Г. Півняк, П.І. Пілов, В.О. Салов, Ю.Т. Хоменко]. – Д. : НГА України, 

1999. – 165 с. 

 

Багатотомне видання: 
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