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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Вступ 

По дисципліні «Фінанси» реферат виконується, як самостійне 

наукове дослідження за результатами критичного огляду відповідних 

джерел наукової інформації (наукової праці, монографій, статей). Реферат 

виконується на підставі творчого осмислення декількох першоджерел і 

зіставлення різних точок зору з питання, що досліджується. 

Студент повинен показати наявність теоретичних знань по одному з 

комплексних питань даної дисципліни, виявити уміння працювати з 

літературою, обробляти статистичну і аналітичну інформацію періодичних 

видань, що розглядають питання фінансово-кредитної політики держави, 

стан фінансової системи країни, окремих елементів фінансової системи.  

Результатом виконання реферату є об'єктивна оцінка проблеми і 

шляхів її рішення. 

У процесі роботи над рефератом можна виділити чотири етапи:  

1. Вступний – вибір теми, складання списку літератури для 

опрацювання, початок її вивчення, розробка плану і написання вступу.  

2. Основний – детальне опрацювання літератури, робота над 

змістом і висновками реферату.  

3. Прикінцевий – оформлення реферату, самокритична оцінка 

його змісту і виправлення виявлених недоліків.  

4. Захист реферату.  

 

1.2. Мета та завдання контрольної роботи 

Метою контрольної роботи є закріплення, поглиблення та 

узагальнення знань, одержаних студентами за час вивчення дисципліни 

«Фінанси», їх застосування для визначення й практичного обґрунтування 

перспектив розвитку фінансової системи України та її елементів, 
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удосконалення механізму її ефективного функціонування на основі 

ретельного аналізу законодавчих актів, динаміки розвитку відповідних 

показників, існуючих підходів до розробки шляхів розвитку окремих 

елементів фінансової системи (підприємств та організацій, фінансових 

посередників, державних фінансів) а також фінансових взаємовідносин 

між ними.  

Завдання на підготовку реферату являє собою аналіз і узагальнення 

джерел інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на проблему 

різних авторів, визначення та аргументацію власної позиції.  

У процесі виконання реферату студент набуває таких навичок, як: 

- вивчення основної навчальної літератури за темою; 

- вибір та вивчення додаткової літератури за темою; 

- складання плану контрольної роботи; 

- послідовне викладення своїх думок; 

- проведення критичного аналізу за темою; 

- написання тексту та оформлення роботи. 

 

1.3. Організація виконання контрольної роботи 

Кожен студент отримує у викладача свій варіант контрольної роботи. 

Номер варіанта відповідає порядковому номеру студента в журналі 

викладача, який видає завдання. 

Контрольна робота має бути надрукована на одній сторонці білого 

паперу формату А4 через 1,5 міжрядкові інтервала, шрифт – Times New 

Roman № 14. 

Текст контрольної роботи розміщується на аркуші з дотриманням 

таких розмірів поля: зверху, знизу, зліва – не менше 20 мм, справа – не 

менше 10 мм. 

Мова контрольної роботи – державна або російська, стиль – 

науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, 
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послідовність – логічна. 

Загальний обсяг контрольної роботи – 15-20 сторінок. 

У ході виконання контрольної роботи студент повинен проявити 

глибоке засвоєння теоретичних основ і проблемних аспектів курсу, 

повністю розкрити питання, що пов’язані з темою. Для студентів, у яких 

виникають труднощі при складанні плану роботи або підборі додаткової 

літератури, викладач проводить індивідуальні консультації. 

Якщо студентом не виконані зазначені вимоги, або не була розкрита 

суть теми, то робота не зараховується й повертається на доопрацювання.  

Контрольна робота здається на кафедру економічного аналізу та 

фінансів у встановлений деканатом строк (за два тижні до початку сесії).  

 

1.4. Структура контрольної роботи (реферату) та вимоги до 

складових 

Структура реферату  

Вступна частина: 

- титульний аркуш; 
-  зміст; 
- вступ. 

Основна частина: 
- розділи реферату; 

- висновки; 
- перелік посилань. 

Додатки (при наявності) 
 

Титульний аркуш виконується відповідно до зразка, що поданий у 

додатку. 

Зміст розташовують з нової сторінки. До змісту включають: вступ, 

послідовно перелічені назви всіх розділів та підрозділів, перелік посилань, 

додатки тощо і номери сторінок, які містять початок матеріалу.  

Треба уникати такого недоліку, коли назва розділу (пункту) плану 

повторює назву теми (частина не дорівнює цілому).  
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Вступ обсягом 1-2 сторінки розташовують з нової сторінки. Вступ 

повинен містить обґрунтування практичної і теоретичної актуальності 

проблеми, призначеної для вивчення. У вступі  обґрунтовують 

актуальність обраної теми, оцінюють стан дослідження наукової проблеми, 

формулюють мету і визначають завдання реферату, дають короткий 

загальний огляд наявної літератури і використаних джерел.  

Основні розділи.  

Зміст реферату має відповідати його темі, меті і завданням. 

Послідовно розкривайте всі передбачені планом питання, обґрунтовуйте, 

пояснюйте основні положення, підкріплюйте їх конкретними прикладами і 

фактами. Доцільно включати до реферату схеми й таблиці, якщо вони 

допомагають розкрити основний зміст проблеми та скорочують обсяг 

реферату. 

Розділи реферату повинні бути об’єднані загальною метою, 

органічно пов’язані між собою. Основна вимога до тексту – 

структурованість, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу, 

ясність та чіткість мови, відсутність складних зворотів і граматичних 

помилок.  

До того ж необхідно дотримуватися таких загальних правил:  

 у наукових текстах не рекомендується вести мову від першої 

особи однини (судження краще висловлювати в безособовій формі);  

 при згадуванні в тексті прізвища обов'язково перед ним 

ставити ініціали;  

 кожний розділ (пункт) починати з нової сторінки;  

 при викладі різних поглядів і наукових положень, цитат, 

витягів з літератури, необхідно покликатися на використане джерело.  

Висновки  – самостійна частина реферату, в якій не слід просто 

переказувати зміст роботи. У них потрібно висвітлити такі аспекти:  

 оцінити ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи;  
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 перерахувати і стисло охарактеризувати відомі наукові підходи 

досліджених проблеми, а також виділення нових аспектів, дискусійних 

питань, що підлягають подальшому вивченню;  

 визначити, що є цінним у реферованих роботах, що вимагає 

додаткового аналізу й уточнення, а що викликає сумніви.  

Обсяг висновків – 1-2 сторінки.  

Перелік посилань. Подається перелік джерел інформації, що 

необхідні для виконання реферату. Література, яку можна 

використовувати при підготовці до контрольної роботи, наведена в робочій 

програмі курсу. Враховуючи, що економічне життя сьогодні досить 

динамічне, студентам рекомендується добирати додаткову літературу 

самостійно. Особливо це стосується законів і урядових постанов, статей. 

Слід залучати поточні матеріли, що опубліковані в журналах: "Фінанси 

України", "Право України", "Економіка та держава" "Фінансовий ринок 

України", "Економіка України" та інші, а також матеріали періодичної 

преси: "Урядовий кур'єр", "Вісник Національного банку України", 

"Галицькі контракти", "Діло", "Інвестиційна газета", "Бизнес", "Экономика 

и жизнь", "Бизнес, банки, биржи". 

Додатки. У додатках подають матеріал, який є необхідним для 

повноти реферату і не може бути розміщений в основній частині через 

великий обсяг (додаткові ілюстрації або таблиці). Додаток є бажаною, але 

не обов'язковою частиною реферату.  
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2. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Грошовий характер фінансових відносин та його проявлення на різних 

стадіях відтворення. 

2. Фінансова система, характеристика та взаємозв'язок функціонування її 

частин. 

3. Функції фінансів та їх проявлення на різних рівнях фінансової системи. 

4. Фінансовий ринок та його роль в мобілізації та розподілу фінансових 

ресурсів. 

5. Стан фінансового ринку України та перспективи його розвитку.  

6. Податкова політика держави та її вплив на ефективність 

функціонування економічної системи. 

7. Бюджетна політика держави та її вплив на ефективність функціонування 

економічної системи. 

8. Зміст фінансової політики держави та її вплив на економіку, стан 

фінансів та соціальний розвиток. 

9. Управління фінансами на різних рівнях економічної системи та його 

трансформація при переході від адміністративно-командної системи до 

ринкової економіки. 

10. Зміст, значення та організація фінансового контролю за станом 

економіки і розвитком соціально-економічних процесів в суспільстві. 

11. Формування, розподіл та використання грошових прибутків та 

накопичувань підприємств матеріального виробництва. 

12. Формування, розподіл та використання фінансових ресурсів в 

невиробничої сфері. 

13. Вплив організаційно-правових форм господарювання та галузевих 

особливостей на організацію фінансів. 

14. Роль фінансів в формуванні, функціонуванні та поширенному 

відтворенні основних фондів в умовах ринкової економіки. 

15. Фінансові аспекти формування та використання оборотних коштів.  

16. Розвиток страхових відносин в умовах переходу до ринкової економіки. 
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17. Структура державних фінансів та взаємозв'язок фінансових відносин  

різних рівней державного управління економікою. 

18. Джерела одержання державних прибутків та спрямування державних 

витрат при різних типах економічної системи. 

19. Державний бюджет та методи управління його дефіцитом. 

20. Державний кредит та управління державним боргом. 

21. Використання фінансових важелів регулювання та стимулювання 

виробництва в умовах переходу до ринкової економіки. 

22. Роль фінансів в розвитку міжнародних економічних відносинах.  

23. Міжнародні фінансові організації та їх роль в стабілізації економічного 

стану окремих країн. 

24. Вплив бюджетної та кредитно-грошової політики на платіжний баланс. 

25. Міжнародний кредит та світова криза заборгованності. 

26. Платіжний баланс, його структура та шляхи зменьшення його дефіциту. 

27. Державні цінні папери, їх роль в управлінні державним боргом. 

28. Фактори, які впливають на зміну структури державних прибутків та 

державних витрат. 

29. Фінансовий міханізм та його роль в забеспеченні ефективного 

функціонування економіки. 

30. Фінанси громадських об'єднань та організацій: їх місце та роль у 

фінансовій системі держави. 

31. Структура, функції та роль фінансових посередників, які діють на 

фінансовому ринку. 

32. Валютні резерви держави, джерела їх формування та напрямки 

використання. 

33. Фінансові системи стран з розвинутою ринковою економікою. 

34. Система державних фінансів України та упрвління ними. 

35. Роль державних фінансів в економічному розвитку країни. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТУ 

Викладене розуміння реферату як цілісного авторського тексту визначає 

критерії його оцінювання: новизна змісту; обґрунтованість вибору джерел; 

ступінь розкриття сутності питання; дотримання вимог до оформлення.  

Новизна змісту:  

а) актуальність теми дослідження; 

б) новизна й самостійність у постановці проблеми, формулювання нового 

аспекту відомої проблеми у встановленні нових зв'язків (міжпредметних, 

внутрішньопредметних, інтеграційних); 

в) уміння працювати з дослідженнями, аналітичною літературою, 

систематизувати й структурувати матеріал; 

г) наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень; 

д) стильова єдність тексту. 

Ступінь розкриття сутності питання:  

а) відповідність плану темі реферату; 

б) відповідність змісту й плану реферату; 

в) повнота й глибина знань з теми; 

г) обґрунтованість способів і методів роботи з матеріалом; 

е) уміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору по 

одному питанню (проблемі). 

Обґрунтованість вибору джерел:  

а) оцінка використаної літератури: чи розглянуті найбільш відомі роботи 

з теми дослідження (у т.ч. журнальні публікації останніх років, останні 

статистичні дані, законодавчі акти й т.д.). 

Дотримання вимог до оформлення:  

а) правильність оформлення посилання на використану літературу, 

список літератури; 

б) оцінка грамотності й культури викладу (у т.ч. орфографічної, 

пунктуаційної, стилістичної культури), володіння термінологією; 

в) дотримання вимог до обсягу реферату. 
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5 (А) відмінно 

виконані всі вимоги до написання й захисту 
реферату: позначені проблема й обґрунтована її 

актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 
проблему й логічно викладена власна позиція, 
сформульовані висновки, тема розкрита повністю, 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього 
оформлення, дані правильні відповіді на додаткові 

питання 
  

4,5 (В) добре 

виконані всі формальні вимоги до написання й 
захисту реферату: витриманий обсяг, дотримані вимоги 

до зовнішнього оформлення. Проблема позначена, але не 
достатньо обґрунтована її актуальність, зроблений 

короткий аналіз різних точок зору на проблему й 
викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема 

розкрита достатньо повно, дані правильні відповіді на 
додаткові питання 

  

4 (С) добре 

основні вимоги до реферату і його захисту 
виконані, але при цьому допущені деякі недоліки. Не 

обгрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі. 
Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано 
  

3,5 (D) 

задовільно 

основні вимоги до реферату і його захисту 
виконані, але при цьому допущені недоліки. Зокрема, є 

неточності у викладі матеріалу; відсутні логічна 
послідовність у судженнях; не витриманий обсяг 

реферату; є недоліки в оформленні; на додаткові питання 
при захисті дані неповні відповіді 

  

3 (E) 

задовільно 

є істотні відступи від вимог до реферування. 
Зокрема: тема розкрита лише частково; допущені 

фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді на 
додаткові питання; під час захисту відсутній висновок 

  

2 (X) 

незадовільно 

тема реферату не розкрита, виявляється істотне 

нерозуміння проблеми 
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