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З урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Фінанси і кредит» 

наведена орієнтовна тематика курсових робіт, послідовність їх виконання, вимоги до 

оформлення, що допомагає студентам у виборі теми та складанню плану курсової 

роботи, теоретичному обґрунтуванні основних розділів та виконанню необхідних 

розрахунків. 
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1 Мета і завдання курсової роботи 

 

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів. 

Мета курсової роботи – допомогти студентові закріпити та поглибити теоретичні 

знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни «Фінанси». 

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити 

майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела 

(монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), 

статистичні і практичні матеріали, що характеризують фінансові процеси на різних 

рівнях господарювання: у сфері фінансів суб’єктів господарської діяльності, 

державних фінансів, міжнародних фінансів, страхового й фінансового ринку. 

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі 

вивчення дисципліни «Фінанси», є глибокими і фундаментальними; характеризує 

вміння студентів самостійно дослідити поставлені питання обраної теми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Загальні вимоги до курсової роботи 

 

У курсовій роботі студент має показати: 

- знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій 

сфері; 

- уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчими 

та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання 

та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення фінансових відносин і 

вдосконалення фінансової системи; 

- здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та 

узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику 

дослідження з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших 

графічних рисунків. 

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної 

теми, показати розуміння конкретних форм організації фінансів у різних сферах 

суспільної діяльності. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і 

практики фінансових відносин. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка 

зору з питань, які досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх 

критичну оцінку та висловити своїх міркування з даних питань. Це допоможе більш 

глибокому засвоєнню матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Етапи виконання курсової роботи 

 

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи: 

- вибір теми; 

- підбір та вивчення літератури; 

- складання попереднього плану; 

- консультація з викладачем – керівником й уточнення плану курсової роботи; 

- написання та оформлення тексту курсової роботи; 

- передання завершеної курсової роботи для рецензування викладачу-керівнику; 

- доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника; 

- захист курсової роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Підготовка до виконання курсової роботи 

 

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Студентам 

надається право самостійно вибрати тему з проблематики, визначеної методичними 

рекомендаціями по написанню курсової, а також запропонувати свою тему з 

обґрунтуванням доцільності її розроблення. У такому випадку вибрана тема і план 

роботи повинні бути узгоджені з викладачем, який читає дисципліну «Фінанси», та 

керівником курсової роботи. 

Обравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати 

відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. Літературні 

джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі 

складання повного списку книг, статей, законів та нормативних документів. 

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в журналах 

«Фінанси України», «Економіка АПК», «Фінансова тема», а також у газетах «Голос 

країни», «Урядовий кур’єр», «Бізнес» та ін. законодавчі акти публікуються у 

«Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. Статистичну 

інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Міністерства статистики України, 

Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Головної держаної 

податкової адміністрації України. 

З метою прискорення роботи доцільно користуватися повним переліком статей 

який друкується в останньому річному номері журналу. 

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, 

статистичних збірників студент складає розгорнутий план курсової роботи  

(можливо, в кількох варіантах), який погоджує з викладачем-керівником курсової 

роботи. 

План – це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її 

підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження обраної теми, логічний 

зв'язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих 

питань. Із складеного плану видно, наскільки студент засвоїв матеріал обраної теми, 

як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями 

дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий 



результат виконаної роботи. Після узгодження плану студент починає писати 

курсову роботу. Під час її написання план може уточнюватись. Уточнення додатково 

погоджуються з керівником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Структура і зміст курсової роботи 

 

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, основна 

частина та висновки. 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її значимість, 

визначити мету і завдання курсової роботи, вказати методи дослідження, що 

використовувались під час написання курсової роботи. 

У процесі написання основної частини необхідно відповідно до плану розкрити 

суть вибраної теми. Обов’язково окремим питанням виділяються проблемні й 

дискусійні аспекти дослідження. При цьому наводяться цифрові матеріали, дається 

їх аналіз. 

У висновках курсової роботи підводяться підсумки з усіх висвітлених питань, 

визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. Рекомендації 

можуть бути розроблені студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, 

так і через узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах. 

До змісту роботи ставляться такі вимоги: 

- системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу; 

- виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке речення і великі 

фрагменти не сприяють його розумінню; 

- завершеність викладення кожної думки; 

- виключення повторень. 

Зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лаконічно, не 

припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.  

Текст курсової роботи має бути написана самостійно. Усі наведені в тексті цитати 

та цифровий матеріал потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела. 

Якщо аналізується практичний матеріал, то слід указати об’єкт аналізу. 

Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових даних. 

Джерелом їх можуть бути статистичні щорічники, спеціальні видання Міністерства 

фінансів чи Міністерства економіки України, дані податкової адміністрації, а також 

фактичний матеріал, зібраний за місцем роботи. 



Цифровий матеріал має бути поданий у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. 

Особливу увагу слід приділити їх правильному оформленню. Таблиці, схеми, 

діаграми тощо повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних 

положень. 

На кожну таблицю та інші ілюстрації треба давати посилання на джерело, 

супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. 

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу – їх наочність. 

Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати основний 

зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об’єкт і період, якого стосуються 

дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а в графіках та діаграмах – масштаб. 

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, діаграми, 

графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Оформлення курсової роботи та її обсяг 

 

Остаточний текст курсової роботи має бути надрукований на комп’ютері, або 

написаний від руки. Закреслювання, вставки, довільні скорочення слів (крім 

загальноприйнятих) і будь-які позначення не дозволяються. Робота виконується на 

державній мові. 

Робота виконується на одному боці білих аркушів паперу формату А4 (210х297). 

Текст роботи необхідно друкувати (писати), залишаючи поля таких розмірів: ліве – 

30 мм; праве – 10 мм; верхнє – 29 м; нижнє – 20 мм. 

На комп’ютері текст друкують через 1,5 інтервал із використанням шрифтів 

текстового редактора Word: GOST_type_A кегль 16 пт або GOST_type_В кегль 16 пт. 

Абзацний відступ 1,25 см. Заголовки в роботі відділяються одним або двома 

відступами зверху та знизу. 

Нумерація таблиць, рисунків і формул проставляється суцільно у межах одного 

розділу. Формули повинні бути виконані із застосуванням вбудованого редактора 

формул Microsoft Equation. Рисунки необхідно згрупувати, текст в елементах 

рисунка повинен вільно читатися. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш. Його вносять до загальної 

нумерації сторінок роботи, але номер на ньому не проставляють. Кожний 

структурний елемент роботи (зміст, реферат, вступ, перший розділ, другий розділ, 

третій розділ, висновки, список використаних джерел, додатки) розпочинається з 

нового аркуша. 

Робота оформлюється згідно з відповідними нормативними вимогами до 

текстових документів та державних стандартів (керівник роботи має надати 

відповідну консультацію). 

Усі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються 

послідовно. 

Текст повинен бути ретельно відредагований автором після закінчення виконання 

роботи. Відповідальність за достовірність числових, фактичних даних, наведених 

цитат несе автор дослідження. 

Після повного завершення оформлення курсової роботи примірник підписується 

студентом, брошурується та передається науковому керівнику на оцінювання. 



7 Рецензування та захист курсової роботи 

Перевірена  керівником, курсова робота разом із його рецензією повертається 

студенту. У разі незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до 

зауважень керівника роботи і повторно подана у зазначений рецензентом термін. 

Заключним етапом є захист курсової роботи. Він проводиться у строки, які 

визначається графіком захисту курсової роботи затверджений на засіданні циклової 

комісії та зам. директором по навчальної роботи. Під час захисту треба мати з собою 

курсову роботу з позитивною рецензією та доповідь, презентацію до  курсової 

роботи. 

Курсову роботу захищають перед комісією. Під час захисту курсової роботи 

студент має виявити глибокі знання з вивчених розділів курсу, вміти розкрити зміст 

розглянутих у курсовій роботі положень і відповісти на поставлені членами комісії 

запитання. Під час захисту курсової роботи студент має право використовувати 

презентацію курсової роботи. 

Захищена курсова робота, яка відповідає викладеним у даних методичних 

рекомендаціях вимогам, залежно від її якості оцінюється за шкалою ECTS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання виконання курсового проекту (роботи) 

 

Виконання 

розрахунково-

пояснювальної 

записки 

 

Нормоконтроль 

 

Захист курсової 

роботи 

 

Підсумкова 

кількість балів 

60 15 25 100 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 

60-63 E 

35-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Орієнтовні плани окремих курсових робіт 

 

 

Тема: Бюджетна система і міжбюджетні відносини 

План 

Вступ. 

1.Поняття бюджетної системи та принципи її побудови. 

2.Сучасна бюджетна система України та її формування. 

3.Міжбюджетні відносини, їх види, форми та напрями. 

4.Шляхи розвитку бюджетної системи та вдосконалення міжбюджетних відносин. 

Висновки. 

Список використаної літератури. 

 

Тема: Сутність та об’єктивна необхідність фінансів 

План 

Вступ. 

1.Призначення та об’єктивна необхідність фінансів. 

2.Сутність та ознаки фінансів. 

3.Відміності між фінансами та іншими економічними категоріями. 

4.Розподіл і перерозподіл ВВП та модельне планування фінансових відносин. 

5.Функції фінансів. 

6.Сучасні концепції сутності і функцій фінансів. 

Висновки. 

Список використаної літератури. 

 

Тема: Фінанси державних підприємств 

План 

Вступ. 

1.Основи функціонування фінансів державних підприємств. 

1.1.Роль фінансів у діяльності державних підприємств. 

1.2.Принципи організації фінансів державних підприємств. 

1.3.Джерела формування фінансових ресурсів державних підприємств. 



2.Фінансове планування на державних підприємствах.. 

3.Державна підтримка підприємств і її форми. 

4.Сучасне фінансове становище державних підприємств в Україні. 

Висновки. 

Список використаної літератури. 

 

Тема: Фінанси акціонерних товариств (АТ) 

План 

Вступ. 

1.Сутність фінансів підприємств та їх місце у фінансовій системі держави. 

2.Статутний капітал акціонерних товариств: 

2.1.Джерела формування статутного капіталу. 

2.2.Шляхи збільшення статутного капіталу. 

2.3.Можливість та способи зменшення статутного капіталу. 

3.Формування фінансових ресурсів АТ. 

4.Особливості використання фінансових ресурсів АТ. 

5.Фінансове прогнозування доходів і витрат АТ. 

6.Проблеми та перспективи, пов’язані з розвитком та утворенням АТ в Україні. 

Висновки. 

Список використаної літератури. 

 

Тема: Страховий ринок, його становлення та розвиток в Україні 

План 

Вступ. 

1.Історія становлення національного страхового ринку. 

2.Організація страхового ринку: 

2.1.Субєкти та об’єкти страхування. 

2.2.Характеристика страхових послуг. 

2.3.Сегменти страхового ринку. 

2.4.Державне регулювання страхового ринку. 

3.Страховий ринок України і перспективи його розвитку. 



Висновки. 

Список використаної літератури. 

 

Тема: Прибуткове оподаткування громадян 

План 

Вступ. 

1.теоретичні основи прибуткового податку як економічної категорії. 

2.Дійсний порядок оподаткування доходів громадян в Україні. 

3.Практика оподаткування доходів фізичних осіб в інших країнах. 

4.Шляхи удосконалення системи прибуткового оподаткування громадян в Україні. 

Висновки. 

Список використаної літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовна тематика курсових робіт 

 

1.Сутність і об’єктивна необхідність фінансів. 

2.Вплив фінансів на суспільне виробництво. 

3.Роль фінансів у розвитку соціальної сфери. 

4.Структурна перебудова народного господарства України і роль фінансів у її 

забезпеченні. 

5.Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин. 

6.Проблема оздоровлення фінансів України в період переходу до ринкової економіки 

7.Фінансове регулювання підприємницької діяльності. 

8.Фінансова система Україні і перспективи її розвитку. 

9.Фінансові аспекти приватизації загальнодержавної власності. 

10.Вплив фінансів на ресурсозбереження. 

11.Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства. 

12.Баланс фінансових ресурсів і витрат держави. 

13.Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку. 

14.Територіальне фінансове планування і проблеми його вдосконалення. 

15.Фінанси державних підприємств. 

16.Фінанси орендних підприємств. 

17.Фінанси акціонерних товариств. 

18.Фінансові проблеми розвитку спільних підприємств. 

19.Формування і використання прибутку підприємств (у розрізі окремих галузей). 

20.Фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової дисципліни. 

21.Фінансовий аудит в умовах ринку. 

22.Податкова система Україна, її становлення і розвиток. 

23.Податкова політика України і проблеми її вдосконалення. 

24.Прибуткове оподаткування громадян. 

25.Організація фінансів в некомерційній сфері (в розрізі окремих видів суспільної 

діяльності: освіта, культура, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, державне 

управління). 

26.Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави. 

27.Пенсійний фонд, його формування і використання. 



28.Фінансові проблеми медичного страхування. 

29.Соціальне страхування в системі ринкових відносин. 

30.Формування і використання фонду соціального захисту населення. 

31.Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці. 

32.Фінансові резерви та їх значення в розвитку економіки. 

33.Фрндовий ринок України і перспективи його розвитку. 

34.Державні і суспільні фонди цільового призначення. 

35.Фінансова політика України на сучасному етапі. 

36.Податкова служба і шляхи удосконалення її діяльності. 

37.Податок на додану вартість. 

38.Податок на прибуток підприємств. 

39.Платежі за ресурси. 

40.Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні місцевих бюджетів. 

41.Прямі податки з населення. 

42.Бюджет України: актуальні проблеми. 

43.Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку держави. 

44.Роль державного бюджету у формуванні і використанні фінансових ресурсів 

держави. 

45.Бюджетний процес і проблеми його удосконалення. 

46.Бюджетний дефіцит. 

47.Бюджетне фінансування соціально-економічної інфраструктури регіону. 

48.Фінансове забезпечення місцевого господарства. 

49.Доходи державного бюджету (місцевого бюджету). 

50.Непрямі податки з підприємств. 

51.Фінансові ресурси підприємств, їх формування і використання в умовах ринкових 

відносин. 

52.Страховий ринок, його становлення і розвиток в Україні. 

53.Фінанси зовнішньоекономічної діяльності. 

54.Особисте страхування і його розвиток в Україні. 

55.Майнове страхування в умовах ринку. 

56.Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва. 



57.Фінансування соціального захисту населення. 

58.Фінансові методи регулювання економіки. 

59.Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми. 

60.Бюджетна система і міжбюджетні відносини. 

61.Фінансування інноваційних проектів. 

62.Фінансові аспекти стимулювання праці. 

63.Видатки Державного бюджету України. 

64.Видатки місцевого бюджету. 

65.Фінансові проблеми місцевих органів влади. 

 


