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ПЕРЕДМОВА 

Методичні рекомендації до виконання й захисту курсових робіт із 

дисциплін спеціалізації передбачено для студентів, які навчаються за освітньо-

професійною програмою «Облік і оподаткування» [9].  Вони розроблені на 

підставі: закону України «Про освіту» [1], закону України «Про вищу освіту» [2], 

«Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 

07 ‒ Управління та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і 

оподаткування» [3], «Положення про організацію освітнього процесу у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка» [4], «Положення 

про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка» [5]. «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка» [6], «Кодексу 

академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана 

Франка» [7], «Положення про забезпечення академічної доброчесності у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка» [8], інших 

інструктивних і методичних документів Міністерства освіти і науки України. 

Методичні рекомендації призначені для студентів, керівників курсових 

робіт,  рецензентів та членів екзаменаційної комісії.  

У методичних рекомендаціях виокремлені загальні вимоги до структури, 

змісту, обсягу й оформлення курсових робіт.  

Виконання курсової роботи з дисциплін спеціалізації спрямоване на 

закріплення теоретичних знань з обліку, економічного аналізу й оподаткування та 

застосування практичних умінь і навиків для розв’язування  прикладних проблем 

для задоволення інформаційних запитів користувачів обліково-аналітичної 

інформації. 

Внаслідок успішного виконання курсових робіт студенти здобудуть:   

1) Загальні компетентності: 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 
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2) Фахові компетентності спеціальності: 

- Використовувати математичний інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань у сфері обліку, 

аналізу, оподаткування. 

- Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних 

обов’язків. 

- Демонструвати розуміння вимог до професійної діяльності,  зумовлених 

потребою забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

3) Інтегральну компетентність – здатність розв’язувати складні  

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері обліку, оподаткування, 

аналізу, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і 

характеризують комплексністю й невизначеністю умов. 

Перелічені компетентності студенти зможуть отримати через такі програмні 

результати навчання: 

- Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, податкової систем у 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичною інформацією 

для вирішення проблем соціальної, економічної, екологічної відповідальності 

підприємств. 

- Вміти визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності підприємства. 

- Розуміти особливості  практики  здійснення  обліку,  аналізу й  

оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

- Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх особливості для організації обліку, вибору системи 

оподаткування та формування звітності на підприємствах.  

- Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових 

ресурсів і їх розподілу на рівні підприємств різних організаційно-правових форм 

власності. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Курсова робота дає змогу спрямувати студентів на дослідження та 

розв’язання актуальних проблем у сферах обліку, оподаткування, аналізу; 

активізувати навчальний процес, навчити формулювати цілі дослідження, шукати 

можливі шляхи їх виконання, формувати комплексне бачення проблеми. 

Виконання курсових робіт вчить студентів використовувати методи обліку й 

аналізу в дослідженні конкретних економічних явищ та процесів, працювати зі 

спеціальною літературою, робити узагальнення та надавати конкретні пропозиції 

за результатами досліджень, орієнтує на впровадження теоретичних і практичних 

знань та вмінь у різних напрямах діяльності, надає можливість для самореалізації, 

сприяє розвитку творчих здібностей і самостійного мислення. 

Метою виконання курсової роботи з дисциплін спеціалізації є проведення 

теоретичного дослідження методики ведення обліку проблемної сфери діяльності, 

системи оподаткування, аналізу стану об’єкта дослідження за кілька звітних 

періодів, розробці та економічному обґрунтуванні рекомендацій із підвищення 

ефективності діяльності підприємства, узагальненні одержаних результатів і 

формулюванні висновків та пропозицій. 

Завданнями  курсової роботи з дисциплін спеціалізації є: 

- розширення теоретичних знань студента з дисциплін спеціалізації; 

- розвиток у студента навиків самостійної, творчої, науково-дослідної 

роботи; 

- утвердження у студента навиків використання літературних джерел, 

методичних, нормативних та інструктивних матеріалів; 

- поглиблене з’ясування і вирішення економічних проблем, розвиток 

практичних навиків з обліку, оподаткування й аналізу діяльності підприємства; 

- виявлення рівня підготовки студента до самостійної роботи в умовах 

сучасного функціонування обліково-аналітичних систем. 

Незалежно від предмету та об’єкту дослідження, студенти під час  

виконання курсової роботи, використовують різні методи. Для наочності та 
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цілісного зображення результатів доцільно застосовувати табличні та графічні 

методи. Бажаним є застосування пакетів прикладних програм. 

Курсову роботу виконують за первинними, зведеними й звітними 

документами. За об’єкт дослідження може бути обрано процес обліку, 

оподаткування, аналізу діяльності підприємства різних секторів економіки. 

У курсовій роботі стисло, логічно й аргументовано викладають зміст і 

результати власних досліджень. Під час написання курсової роботи обов’язково 

посилаються на авторів праць та інші джерела, з яких запозичені матеріали або 

окремі результати.  

Курсову роботу виконують державною українською мовою. 

 

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ, НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО 

Теми курсових робіт студенти обирають самостійно, відповідно до поданого 

викладачем кафедри переліку, з урахуванням актуальності, наукових зацікавлень, 

наукових робіт кафедри обліку і аудиту. Вибір однакових тем студентами 

неприпустимий. В окремих випадках тема роботи може бути запропонована 

студентом, при погодженні з науковим керівником (шляхом письмового дозволу). 

Пріоритет у пропозиціях власних тем надають студентам із високою успішністю. 

Після затвердження теми курсової роботи студент розробляє графік 

виконання окремих етапів роботи та погоджує його з науковим керівником. Далі 

студент отримує завдання для виконання курсової роботи, складене науковим 

керівником (дод. Б). 

Термін виконання роботи, її рецензування, подання на кафедру, порядок і 

дата захисту регламентується графіком навчального процесу. 

Для дотримання принципів академічної доброчесності, під час виконання 

курсової роботи, студент повинен обов’язково посилатися на праці авторів і 

джерела, від яких запозичив матеріали або окремі результати.  

Кожною курсовою роботою студентів керує науковий керівник, який надає 

консультації щодо її написання. Керівництво курсовими роботами та графік 
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консультацій затверджують на засіданні кафедри обліку і аудиту. На готову 

курсову роботу науковий керівник надає рецензію (дод. Д). 

Роботу виконують із дотриманням таких вимог:   

- висвітлення актуальності теми, відповідності її сучасному стану 

обліку, оподаткування, аналізу, практичним завданням відповідної сфери 

діяльності; 

- критичний аналіз праць і узагальнення основних нормативних 

положень за темою дослідження; 

- вибір конкретного об’єкта дослідження; 

- вивчення та характеристика проблеми дослідження, її сучасного стану 

та взаємозв’язку з об’єктом дослідження; 

- чіткість викладення теоретичних та практичних матеріалів у роботі; 

- узагальнення результатів дослідження, обґрунтованість висновків і 

пропозицій. 

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент складає її план, 

погоджує його з науковим керівником. Після вивчення теоретичного й 

нормативного-правого матеріалу, на підставі літературних джерел, приступає до 

виконання прикладного дослідження із використанням даних і документів діючих 

підприємств. 

Відповідно до затверджених термінів, студент повинен звітувати перед 

науковим керівником про виконання етапів роботи. Науковий керівник фіксує 

ступінь готовності курсової роботи та інформує про це на засіданні кафедри 

обліку і аудиту.  

Курсову роботу здають на кафедру обліку і аудиту у вигляді спеціально 

підготовленого рукопису або машинопису в твердому переплетенні (або 

скорозшивачі) у терміни, передбачені навчальним планом. 

Незадовільно оцінену роботу виконують заново, або доопрацьовують і  

знову подають на кафедру. 



 9 

3. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Перший етап – вивчення нормативно-правового забезпечення й літератури 

за темою дослідження та складання плану. Під час цього етапу студент поглиблює  

знання з теорії і практики обліку, оподаткування й аналізу. При цьому зважає на 

останні зміни в законодавчій і нормативній базах, сучасні досягнення економічної 

науки, оновлені статистичні дані, публікації у спеціальній літературі.  

На основі вивчення української та зарубіжної літератури, методичних 

матеріалів та періодичних видань, студент складає детальний план роботи і 

узгоджує його з науковим керівником. 

Підбір літератури доцільно починати з аналізу тих джерел, які є 

рекомендовані за навчальними дисциплінами освітньо-професійної програми 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Ознайомлюватися з джерелами 

доцільно у порядку, зворотному до хронологічного, тобто спочатку вивчати 

найсвіжіші публікації.  

Під час пошуку нормативно-правових актів треба використати можливості 

тематичного пошуку документів у довідковій системі офіційного порталу 

Верховної Ради України (https://www.rada.gov.ua). Перевагами такого джерела є 

отримання документа, з урахуванням останніх змін, внесених до нього. 

Оскільки курсова робота має науково-практичний характер, то під час 

вивчення літератури, варто виявити дискусійні питання за темою. Доцільно 

навести висловлювання авторів із різними позиціями, дати критичну оцінку їхнім 

судженням і висловити власну думку. Викладення поглядів інших дослідників і 

формування власної позиції підвищують цінність роботи, сприяють більш 

глибокому засвоєнню обраної теми. 

Після ознайомлення з літературою, студент вже має сформовану думку про 

напрям дослідження і складає план, який відображає логічну структуру роботи. 

План є робочим документом і основою для складання такого структурного 

елементу курсової роботи, як “Зміст” (дод. Г). 

Другий етап – написання роботи, строго дотримуючись вимог до її 

структури (див. наступний розділ). Науковий керівник перевіряє курсову роботу 
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та надає рекомендації щодо виправлення у ній помилкових тверджень. Особливу 

увагу звертає на правильне цитування запозиченого матеріалу, аби уникнути 

плагіату. Виправлену готову курсову роботу студент видруковує і подає на 

кафедру обліку і аудиту для реєстрації та рецензування.   

Третій етап – підготовка до захисту курсової роботи. Студент зобов’язаний 

підготувати презентаційний матеріал курсової роботи та надати його на перевірку 

науковому керівнику. Презентують курсову роботу за такими складовими: 

- титульний аркуш (тема, автор, науковий керівник); 

- зі вступу: мета, завдання, предмет, об’єкт дослідження; 

- основні одержані результати дослідження за кожним розділом курсової 

роботи, переважно у табличному й рисунковому форматах; 

-  короткі висновки й пропозиції. 

Науковий керівник надає поради щодо детального змісту й формату 

презентації.  

Четвертий етап – захист курсової роботи перед комісією, яка складається 

із трьох викладачів кафедри обліку і аудиту. Захист курсової роботи є відкритою 

подією, відбувається за розкладом деканату економічного факультету.  

Перенесення чи зміна встановлених термінів захисту робіт не дозволяється.  

Студент презентує курсову роботу перед комісією і відповідає на задані 

йому запитання під час захисту. 

Після доповідей усіх студентів, у закритому форматі, члени комісії 

обговорюють результати захисту курсових робіт, беруть до уваги рецензії 

наукових керівників, зважаючи на критерії оцінювання, виставляють оцінки. 

Студентів запрошують на відкрите оголошення оцінок.  

Студенти мають право отримати пояснення щодо виставленого балу, а 

також  висловити бажання покращити бал оцінювання. Викладачі, дотримуючись 

критеріїв оцінювання, можуть задати додаткові запитання і, зважаючи на повноту 

відповіді, обговорити у закритому форматі доречність оцінювання вищим балом 

успішність студента. Результати обговорення повідомляють усім студентам.     
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4. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Складовими частинами курсової роботи є: титульний аркуш; завдання на 

курсову роботу, анотація, зміст; вступ; розділи та підрозділи; висновки; перелік 

використаних джерел; додатки. 

4.1. Титульний аркуш курсової роботи  

Взірець оформлення титульного аркушу роботи наведено в додатку А.  

4.2. Завдання 

Завдання для виконання курсової роботи заповнюють за стандартною 

формою, підписують студент і науковий керівник. Взірець оформлення завдання 

наведено в додатку Б. 

4.3. Анотація 

Анотацію виконують на окремому аркуші. Взірець оформлення анотації 

наведено в додатку В.  

Важливо зауважити, що ключові слова подають у називному відмінку, в 

алфавітному порядку. Це слова чи словосполучення, які характеризують головний 

зміст роботи. Кількість ключових слів – від 5 до 8. 

У тексті анотації акцентують увагу на головних результатах дослідження 

автора курсової роботи. 

4.4. Зміст 

Зміст є четвертою сторінкою курсової роботи. Він містить найменування та 

номери початкових сторінок складових частин роботи: розділів, підрозділів. 

Взірець оформлення змісту курсової роботи наведений у додатку Г. 

4.5. Вступ 

Вступ є важливою складовою курсової роби і має чітку структуру. У ньому 

розкривають суть наукової проблеми, актуальність теми, загальну характеристику 

роботи, вихідні дані та методи дослідження. Детальні поради щодо підготовки 

вступу в курсовій роботі викладені у додатку Е. 

4.6. Основна частина 

Основна частина поділяється на розділи і підрозділи. Причому кожен розділ 

курсової роботи починають із нової сторінки. Зазвичай, робота містить три 
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розділи. Розділи та підрозділи повинні бути співрозмірними за обсягом. Варто 

зазначити , що решту обсягу (приблизно 10 сторінок) займають титульний аркуш, 

завдання, анотація, зміст, вступ, висновки, перелік використаних джерел. Разом 

обсяг основної частини роботи не має перевищувати 30 сторінок. 

Кожна структурна частина тексту повинна вміщувати завершену 

інформацію і за змістом відповідати узагальнюючій назві розділу так, щоб у 

ньому не було зайвої або недостатньо розкритої інформації. Кожний розділ 

повинен мати короткі висновки і перехідне речення до наступного розділу.  

У першому розділі розкривають теоретико-методичний, нормативно-

правовий контекст дослідження. У другому – обліковий. У третьому розділі, 

залежно від обраної теми, – аналітичний, податковий контексти, або елементи 

автоматизації та удосконалення обліку тощо.  

Важливо автору курсової роботи виокремити науково-методичну 

проблематику, розкрити її особливості. Розділи мають містити огляд нормативних 

та літературних джерел, з обов’язковим активним підкресленням авторської 

думки. У тексті курсової роботи недопустимо наводити копію чужих результатів 

дослідження, схем тощо. Такі матеріали можна розмістити у додатках із 

посиланням на джерело. 

4.7. Висновки 

У висновках відображають найбільш важливі наукові та практичні 

результати, одержані студентом під час написання курсової роботи. 

Обов’язковими вимогами до них є конкретність, практична спрямованість і 

відсутність узагальнених тверджень. Поради щодо підготовки висновків до 

курсової роботи подані у додатку Ж.  

4.8. Перелік використаних джерел 

У переліку використаних джерел подають бібліографічний опис усіх джерел, 

які використовувались під час написання курсової роботи. Його розміщують в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Бібліографічний 

опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та 
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видавничої справи. Взірець формування переліку використаних джерел наведено 

у додатку З. 

4.9. Додатки 

Додатки охоплюють увесь допоміжний матеріал для повноти сприйняття 

курсової роботи. В додатках подають заповнені форми первинних, зведених, 

звітних документів, облікових регістрів, громіздкі аналітичні таблиці тощо. Також 

у додатках можуть наводитися систематизовані тлумачення понять, класифікації, 

групування, інші матеріали, повністю запозичені в інших авторів, але на підставі 

яких автор пропонує у роботі власні судження. Після останньої сторінки 

“Переліку використаних джерел”, на наступній сторінці, без нумерування 

сторінок надалі, зверху посередині пишуть слово «ДОДАТКИ». Через інтервал 

подають перелік назв і нумерації додатків за порядком появи посилань на них у 

тексті роботи та їх розташуванням.  

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

5.1. Загальні вимоги до оформлення 

Курсову роботу виконують рукописним або машинописним способом на 

одній стороні аркушів білого паперу формату А4 (210x297 мм) з урахуванням 

таких вимог: 

− загальний обсяг курсової роботи (без додатків) – до 60 сторінок 

рукопису, або до 40 сторінок машинопису; 

− курсову роботу виконують акуратно, розбірливо, без помарок і 

скорочень слів (окрім загальновживаних скорочень, або ж уведених автором 

абревіатур при першому згадуванні слова чи словосполучення в роботі); 

− рукопис пишуть чорнилом або пастою одного кольору (чорного, 

синього або фіолетового); 

− висота літер (шрифту) – для рукопису - мінімум 1,8 мм, для 

машинопису – кегель 14; 

− інтервал між рядками – для рукопису мінімум – 3,6 мм, для 

машинопису – 1,5. 
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− бажано розміщати до тридцяти текстових рядків на сторінці;  

− поля курсової роботи – лівий 25мм, правий 10 мм, верхній 20 мм, 

нижній 20 мм; 

− незначні помилки, описки, графічні неточності, виявлені у курсовій 

роботі, можна виправити зафарбуванням білою фарбою (коректором) та 

акуратним нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (або фрагменту 

малюнка), проте допускають не більше 2-ох виправлень на сторінку; 

− кожен розділ курсової роботи починають з нової сторінки (підрозділи 

–ні); 

− при машинописі використовують шрифт Times New Roman (Cyr); 

− щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою. 

5.2. Заголовки 

Заголовки структурних частин курсової роботи (наприклад «ВСТУП», 

«ЗМІСТ») пишуть або друкують великими виділеними літерами посередині, 

симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуть або друкують малими 

виділеними літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці 

заголовка не ставлять. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж 

усього тексту і дорівнювати п’яти знакам. Відстань між рядками заголовку, а 

також між двома заголовками приймають такою, як у тексті. Не допускається 

розміщення назв підрозділів у нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено 

тільки один-два рядки тексту. 

5.3. Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку «№». 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, 

на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки 

без крапки в кінці. 

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не 

ставлять, потім з нового рядка пишуть заголовок розділу. 
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Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складають з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять 

крапку. В кінці номера підрозділу ставлять крапку, наприклад: «2.3.» (третій 

підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку розміщують заголовок 

підрозділу. 

Рисунки і таблиці, розміщені на окремих сторінках курсової роботи, 

включають до загальної нумерації сторінок.  

Рисунки позначають скороченням «Рис.» і нумерують послідовно в межах 

розділу, за виключенням ілюстрацій поданих у додатках. Номер рисунка 

складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, між якими ставиться 

крапка. Після номера рисунка ставлять крапку. Наприклад, «Рис. 2.1.» (перший 

рисунок другого розділу). Номер рисунка, його назву та пояснювальні підписи 

розміщують послідовно під рисунком. Обов’язково під рисунком наводять 

джерело курсивом шрифту 12рt. 

Приклад : 

Класифікація основних засобів преставлена на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Класифікація основних засобів 
Джерело: сформовано автором за [25, с. 284]. 

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті 

над відповідним загальним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» зі 

зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і 

порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Після номера таблиці 

крапку не ставлять. Наприклад, «Таблиця 1.3» (третя таблиця першого розділу). 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку), слово 

«Таблиця» та її номер вказують один раз у правому верхньому куті над 

Основні засоби 

Виробничі За функціональним 
призначенням 

Невиробничі 

За видами економічної 
діяльності 
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відповідним загальним заголовком першої частини таблиці, над іншими 

частинами таблиці пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, 

наприклад: «Продовження табл.1.3». Доцільність продовження таблиці на 

наступній сторінці є лише тоді, коли вона не поміщається на одній сторінці. 

Кожна таблиця повинна мати назву (загальний заголовок таблиці), яку 

розміщують над таблицею і пишуть або друкують симетрично до тексту. Назву і 

слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» розміщують над 

назвою у правому верхньому кутку з її нумерацією, курсивом. У таблицях треба 

використовувати інтервал 1 і шрифт 12рt. Обов’язково під таблицею наводять 

джерело курсивом шрифту 12рt. 

Приклад: 

Таблиця 1.1 

Рівні нормативно-правового регулювання обліку основних засобів 
№ п/п Рівень Назва документа 

1. Законодавчий Конституція України; Податковий кодекс України; Господарський 
кодекс України; Цивільний кодекс України; Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

2. Нормативний НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; НП(С)БО 7 
«Основні засоби»; НП(С)БО 14 «Оренда»; НП(С)БО 15 «Дохід»; 
НП(С)БО 16 «Витрати»; НП(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та припинена діяльність»; НП(С)БО 28 «Зменшення 
корисності активів»; Положення про інвентаризацію активів та 
зобов`язань. 

3. Методичний Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів; 
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і 
організацій; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій. 

4. Внутрішньо-
господарський 

Статут підприємства; Наказ про облікову політику підприємства. 

Джерело: сформовано автором за [17, с. 108]. 

У числових таблицях вказують одиниці виміру показників. 

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують в межах 

розділу. Номер формули повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Після номера формули 

крапку не ставлять. Номер формули пишуть або друкують біля правого берега 
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аркуша на рівні цієї формули в круглих дужках, наприклад, (2.5) (п’ята формула 

другого розділу). Якщо формула в курсовій роботі одна, її не нумерують. 

Приклад: 

Для обчислення динаміки основних засобів, варто розрахувати коефіцієнти 

оновлення та вибуття. Перший розраховують за формулою 3.1: 

,                                        (3.1) 

де  – коефіцієнт оновлення;  – вартість основних засобів, що надійшли; 

 – загальна вартість основних засобів на кінець року. 

На всі таблиці, рисунки, формули у роботі повинні бути згадування у тексті, 

при цьому слово “таблиця” пишуть скорочено, для прикладу: (табл. 2.3), 

аналогічно рис. 1.2., ф. 2.5. У повторних посиланнях на таблиці, рисунки, 

формули пишуть скорочено слово “дивись” – (див. табл. 2.3) тощо. 

5.4. Оформлення переліків 

За потреби, всередині розділів і підрозділів можуть бути наведені переліки. 

Перед переліками ставлять двокрапку. Для деталізації переліків варто 

використовувати арабські цифри з дужкою, або риски. Наприкінці ставиться 

крапка з комою або двокрапка, якщо є надалі деталізація. 

Перед кожною позицією перерахування другого рівня деталізації можна 

ставити малу літеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи, абзацний 

відступ без геометричних прикрас. Наприкінці ставлять крапку з комою. Після 

останнього пункту перерахування ставлять крапку. Перерахування нумерують з 

абзацного відступу. 

Приклад: 

Відповідно до НП(С)БО 7 «Основні засоби» об`єкти основних засобів 

характеризують як: 

1) завершений пристрій; 

2) відокремлений предмет;  

3) відокремлена сукупність предметів. 
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5.5. Посилання. Перелік використаних джерел 

Перелік використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який 

містить бібліографічні відомості про джерела і розміщується після висновків. Під 

час виконання роботи подають посилання на джерела, матеріали, які 

використовувалися. Переважно таких джерел сумарно має бути 30-40 позицій. 

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення 

посилання має відповідати його бібліографічному опису в переліку посилань зі 

зазначенням номера.  

Приклад: цитата в тексті: «Згідно НП(С)БО 7 «Основні засоби»: «основні 

засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання 

їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше 

одного року або операційного циклу, якщо він довший за рік» [8]». 

Використані джерела можна розміщувати у переліку в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів чи заголовків (додаток З), або ж у порядку їх згадування 

у роботі. Усі джерела повинні мати порядковий номер. 

5.6. Додатки 

Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її 

сторінках у порядку появи посилань у тексті курсової роботи. Кожен новий 

додаток повинен мати заголовок. Посередині рядка над заголовком розміщують 

слово «Додаток» і проставляють його порядковий буквенний номер. Кожний 

додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки позначають послідовно 

великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, 

наприклад, «Додаток Б» тощо.  

Якщо додаток розміщують на кількох сторінках, тоді по центру, вверху, на 

кожній сторінці пишуть “прод. дод. В”, чи “прод. дод. В 3”. Ілюстрації, таблиці, 

що є у тексті додатку, треба нумерувати в межах кожного додатку, для прикладу, 

рисунок Д 3 – третій рисунок додатку Д, таблиця А 3 – третя таблиця додатку А. 
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6. КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  КУРСОВОЇ  РОБОТИ 

Курсову роботу оцінюють у два етапи. 

На першому етапі науковий керівник виставляє бали за поточну успішність 

студента під час рецензування роботи (дод. Д) за такими критеріями: 

- Якість виконання теоретичної частини курсової роботи: повнота 

літературного огляду, наявність авторського аналізу літературних джерел, 

грамотність цитування, академічна доброчесність – до 15 балів. 

- Якість висвітлення методики обліку, аналізу чи системи оподаткування, 

інтерпретації отриманих результатів, аргументація доцільності використання 

методів дослідження та застосування пакетів прикладних пограм – до 15 балів. 

- Відповідність змісту курсової роботи обраній темі, адекватність 

використаних методів дослідження – до 5 балів. 

- Чіткість, логічність та обґрунтованість викладення матеріалу, правильність 

та наукова обґрунтованість висновків, практична цінність пропозицій і повнота 

дослідження – до 5 балів. 

- Ступінь самостійності, наявність творчого підходу – до 5 балів.  

- Якість оформлення роботи, дотримання вимог методики щодо написання 

курсових робіт – до 5 балів. 

Таким чином за поточну успішність під час виконання курсової роботи 

максимально студент може набрати 50 балів. 

На другому етапі бали виставляють викладачі – члени комісії після захисту 

курсової роботи (дод. Д, зворотній бік рецензії) за такими критеріями: 

- Виступ студента на відкритому (привселюдному) захисті курсової роботи, 

чіткість, лаконічність, логічність викладення матеріалу– до 20 балів. 

- Правильність відповідей на поставлені запитання членами комісії – до 20 

балів. 

- Якість презентаційних матеріалів – до 10 балів. 

Загалом під час захисту курсової роботи студент може набрати до 50 балів. 

Внаслідок успішного виконання студентом усіх критеріїв оцінювання, за 

курсову роботу він може отримати до 100 балів.  
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Стобальне оцінювання рівня виконання й захисту курсової роботи 

інтерпретується за національною та шкалою ЄКТС: 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка 
ЄКТС 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності Оцінка за національною шкалою для екзамену 

А 90 – 100 відмінно 
В 80-89 

добре С 70-79 

D 60-69 
задовільно E 50-59 

FX 26-49 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-25 незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  “незадовільно”  (FX  i  F)  визначається  Вченою  радою  
економічного факультету університету. 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ  РОБІТ 
 
1. Облік і документальне оформлення готівкових операцій на підприємстві. 

2. Облік операцій підприємства на поточному рахунку в банку у національній 

валюті. 

3. Облік і аналіз розрахунків підприємства за акредитивами.  

4. Облік операцій у іноземній валюті на поточному рахунку підприємства в 

банку 

5. Формування звіту про рух грошових коштів за прямим методом на 

підприємстві, аналіз його показників. 

6. Формування звіту про рух грошових коштів за непрямим методом на 

підприємстві, аналіз його показників 

7. Облік і аналіз операцій з поточними фінансовими інвестиціями на 

підприємстві 

8. Облік і оподаткування операцій із покупцями та замовниками на 

підприємстві 
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9. Облік розрахунків підприємства за векселями одержаними 

10. Облік і оподаткування операцій із підзвітними особами на підприємстві 

11. Документальне оформлення та відображення в обліку результатів 

інвентаризації матеріальних цінностей на підприємстві 

12. Облік розрахунків за претензіями на підприємстві 

13. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків на підприємстві 

14. Облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві 

15. Облік і оподаткування операцій з оприбуткування виробничих запасів на 

підприємстві 

16. Облік і аналіз використання виробничих запасів на підприємстві 

17. Облік і оподаткування операцій із малоцінними швидкозношуваними 

предметами на підприємстві 

18. Облік і аналіз витрат під час виробництва продукції на підприємстві 

19. Облік виробничого браку на підприємстві 

20. Облік і аналіз операцій із напівфабрикатами на підприємстві 

21. Облік і аналіз операцій з готовою продукцією на підприємстві  

22. Облік і аналіз операцій із товарами у гуртовій торгівлі  

23. Облік і оподаткування операцій із товарами у роздрібній торгівлі  

24. Облік і оподаткування операцій з необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для продажу 

25. Сутність, види й облік ремонту основних засобів на підприємстві 

26. Облік і оподаткування операцій із інвестиційною нерухомістю на 

підприємстві 

27. Облік і оподаткування операцій із надходження основних засобів на 

підприємство 

28. Облік і оподаткування операцій із вибуття основних засобів із підприємства 

29. Облік зносу й аналіз використання основних засобів на підприємстві 

30. Облік і оподаткування операцій із надходження нематеріальних активів на 

підприємство 
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31. Облік і оподаткування операцій із вибуття нематеріальних активів із 

підприємства 

32. Облік амортизації та аналіз використання  нематеріальних активів на 

підприємстві 

33. Роялті на підприємстві: облік і особливості оподаткування 

34. Облік і оподаткування операцій із малоцінними необоротними 

матеріальними активами на підприємстві 

35. Гудвіл підприємства: сутність, оцінка й відображення в обліку 

36. Облік довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві 

37. Облік і оподаткування операцій із капітального будівництва на підприємстві 

38. Облік і аналіз капітальних інвестицій на підприємстві 

39. Зміна корисності та переоцінка вартості основних засобів на підприємстві: 

облікові й податкові аспекти 

40. Облік і оподаткування орендних операцій на підприємстві  

41. Облік і оподаткування операцій із давальницькою сировиною на 

підприємстві 

42. Аналіз фінансового стану підприємства 

43. Аналіз і оподаткування прибутку підприємства 
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8. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Офіційний веб-
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2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 556-VII. Офіційний веб-

сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3.  Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь 

знань 07 ‒ Управління та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і 

оподаткування»: наказ Міністерства освіти і науки України від 19.11.2018 р. 

№ 1260. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/071.pdf 

4. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка. URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf.  

5. Положення про екзаменаційну комісію у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка. URL:  https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf). 

6. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка. URL: 

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf. 

7. Кодекс академічної доброчесності Львівського національного 

університету імені Івана Франка. URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx. 

8. Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка. URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf.  

9. Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» першого 

(бакалаврського) рівня, за галуззю знань 07 ‒ Управління та адміністрування, 

спеціальністю 071 ‒ Облік і оподаткування». Кваліфікація: бакалавр обліку і 

оподаткування. ЛНУ імені Івана Франка, Економічний факультет. URL: 

http://econom.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-accounting 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
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ДОДАТКИ 
 
 

Додаток А 
 

Взірець титульного аркуша курсової роботи 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 

Кафедра обліку і аудиту 
 
 
 

 

КУРСОВА РОБОТА 
з дисциплін спеціалізації 

 

НАЗВА ТЕМИ 
 
 
 
 
 

Студента (ки) 3-го курсу групи____  
Спеціальності  
071 «Облік і оподаткування»  
Прізвище, ім’я, по-батькові  
 
Науковий керівник:    
посада, науковий ступінь, прізвище 
та ініціали 
 

Національна шкала_________ 
 Кількість балів______Оцінка ECTS_____ 

 
Члени комісії:  

            __________ _______________________  
(підпис) (прізвище, ініціали)  

      __________ ____________________  
(підпис) (прізвище, ініціали)  

       __________ ____________________  
(підпис) (прізвище, ініціали) 

 
Львів 2022 р. 
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 Додаток  Б 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  ІВАНА  ФРАНКА 
ЕКОНОМІЧНИЙ   ФАКУЛЬТЕТ                        КАФЕДРА   ОБЛІКУ   І   АУДИТУ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ    071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 
 
 

З а в д а н н я 
 на курсову роботу з дисциплін спеціалізації   

                                              
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

 
1.Тема курсової роботи ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
    затверджена засіданням кафедри обліку і аудиту: протокол № 1 від 31 серпня  2022 р.  
 
2.Термін виконання курсової  роботи___________________________ 
3.Вхідні дані:___основні закони, інструктивні матеріали, навчальні й наукові джерела, 
рекомендовані для використання під час написання курсової роботи________________________ 

 
4.Зміст курсової роботи (перелік проблемних завдань): 
__________________________________________________________________________________ 
________________перелік назв пунктів плану____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
5. Консультації студента : 
 

Основні складові  
 курсової роботи 

Науковий керівник 
(посада, науковий ступінь, 

прізвище та ініціали) 

Завдання видав Завдання одержав 
Дата Підпис Дата Підпис 

Вступ      

Розділ І      
Розділ ІІ      
Розділ ІІІ      
Висновки      

Перелік використаних 
джерел 

     

 
Дата видачі завдання   «___»_____________ 2022 р. 

 
Науковий керівник           підпис      ___         посада, науковий ступінь, прізвище та ініціали 

 
           Студент                  підпис                  прізвище та ініціали 
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Додаток В 
 

Взірець анотації курсової роботи 

 
АНОТАЦІЯ 

Нестеренко А. А. Облік довгострокової дебіторської заборгованості на 

підприємстві : курсова робота з дисциплін спеціалізації за освітньо-професійною 

програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  / 

ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2022. 32 с. – На правах рукопису. 

 

Ключові слова: довгострокова дебіторська заборгованість, облік, 

нормативно-правове регулювання обліку, підприємство, фінансова звітність.  

 

Розглянуто теоретичні й правові основи обліку довгострокової дебіторської 

заборгованості на підприємстві. Розкрито критерії визнання та порядок оцінки 

довгострокової дебіторської заборгованості. Охарактеризовано нормативно-

правове регулювання обліку довгострокової дебіторської заборгованості. 

Відображено процес ведення обліку довгострокової дебіторської заборгованості 

за майно, передане у  фінансову оренду; за отриманими довгостроковими 

векселями; іншої довгострокової дебіторської заборгованості. З’ясовано головні 

проблеми обліку довгострокової дебіторської заборгованості. Запропоновано 

напрями удосконалення обліку довгострокової дебіторської заборгованості на 

підприємстві. 

 

 

Сторінок: 33. Рисунків: 5. Таблиць: 6.  Джерел літератури: 30. Додатків: 5. 
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Додаток Г 

Взірець змісту курсової роботи 

Додаток Г1 

Взірець змісту курсової роботи на тему: 

«ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ» 

ЗМІСТ 

стор. 

Вступ 

Розділ 1. Теоретичні й правові засади обліку розрахунків із підзвітними 

особами на підприємстві 

1.1. Сутність розрахунків із підзвітними особами і завдання їх обліку 

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків із 

підзвітними особами  

1.3. Документальне оформлення господарських операцій з обліку 

розрахунків із підзвітними особами  

Розділ 2. Порядок і методика обліку розрахунків із підзвітними особами на 

підприємстві 

2.1. Облік руху коштів, виданих підзвітним особам для господарських 

потреб 

2.2. Облік витрат на службові відрядження 

Розділ 3. Напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними 

особами на підприємстві 

3.1. Автоматизація обліку розрахунків із підзвітними особами   

3.2. Міжнародний досвід обліку розрахунків із підзвітними особами, 

доречність його використання в Україні 

Висновки 

Перелік використаних джерел 

Додатки 

 

 

5 

 

7 

7 

 

10 

 

13 

 

16 

 

16 

19 

 

22 

22 

 

25 

28 

30 
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Додаток Г 2  

Взірець змісту курсової роботи на тему: 

«ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ» 

ЗМІСТ 

стор. 

Вступ 5 

Розділ 1. Інформаційне забезпечення обліку й аналізу основних 

засобів на підприємстві 

 

7 

1.1. Економічна сутність основних засобів, їх класифікація  7 

1.2. Нормативно-правові основи обліку основних  засобів 9 

1.3. Мета, завдання, методи обліку й аналізу використання 

основних засобів 

11 

Розділ 2. Облік використання основних засобів на підприємстві 13 

2.1. Організація обліку використання основних засобів 13 

2.2.  Облік зносу основних засобів  16 

2.3. Облік ремонту та модернізації основних засобів 19 

Розділ 3. Аналіз використання основних засобів на підприємстві  22 

3.1. Організація та загальна модель аналізу основних засобів  22 

3.2. Аналіз ефективності використання основних засобів 25 

3.3. Напрями удосконалення підходів до аналізу використання  

основних засобів 

28 

Висновки 31 

Перелік використаних джерел 33 

Додатки  
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Додаток Д 

Взірець рецензії на курсову роботу (друкують двостороннім форматом) 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

економічний    факультет                        кафедра обліку і аудиту 

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ   

Студента            ____________________________________________ 
                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

спеціальності   071 «Облік і оподаткування» курс третій   група  Еко-____    

Тема : _______________________________________________________________  
 
Рецензент ____________________________________________________________  
                                                                                      (посада, наук. ступінь,  прізвище, ім’я, по батькові) 

Оцінювання рівня виконання завдань курсової роботи 
науковим керівником 

№ Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів Оцінка  

1. Якість виконання теоретичної частини курсової 
роботи: повнота літературного огляду, наявність 
авторського аналізу літературних джерел, 
грамотність цитування, академічна доброчесність 

15  

 

2. Якість висвітлення методики обліку, аналізу чи 
системи оподаткування, інтерпретації отриманих 
результатів, аргументація  доцільності 
використання методів дослідження та 
застосування пакетів прикладних пограм 

15  

 

3. Відповідність змісту курсової роботи обраній 
темі, адекватність використаних  методів 
дослідження  

5  
 

4. Чіткість, логічність та обґрунтованість 
викладення матеріалу, правильність та наукова 
обґрунтованість висновків, практична цінність 
пропозицій і повнота дослідження 

5  

 

5. Ступінь самостійності, наявність творчого 
підходу 5   

6. Якість оформлення роботи, дотримання вимог 
методики щодо написання курсових робіт 5   

 З а г а л о м 50 балів  
 
Допущена до захисту «_____»  _______________20___р. _______________ 
                                                                                                                                                                        (підпис рецензента) 
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Прод. дод. Д 

Зворотній бік аркуша рецензії 

 
Оцінювання захисту курсової роботи комісією 

 

№ Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Оцінка 
захисту і 
курсової 
роботи 

комісією 
1. Виступ студента на відкритому захисті 

курсової роботи, чіткість, лаконічність, 
логічність викладення матеріалу 

20 балів 
 

2. Правильність відповідей на поставлені 
запитання  20 балів  

3. Якість презентаційних матеріалів 10 балів  
 З а г а л о м 50 балів  
Разом 100 балів  

 

 
Курсова робота захищена «_____»  ________________20___р.  

 

з оцінкою : 

Національна шкала_____  Кількість балів______  Оцінка ECTS  _____ 

 

Члени комісії: 

 

__________________                         _____________________________________ 
             (підпис)                                                                                    (посада, наук. ступінь,  прізвище, ініціали) 

__________________                           __________________________________ 
             (підпис)                                                                                    (посада, наук. ступінь,  прізвище, ініціали) 

_________________                           ___________________________________ 
             (підпис)                                                                                   (посада, наук. ступінь,  прізвище, ініціали) 
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Додаток Е 

Поради щодо підготовки вступу в курсовій роботі 
 

ВСТУП   /бажано обсягом до 2 стор./ 
 Актуальність теми   /чому Ви її обрали/ (приблизно 5-6 речень) Важливо –
жодних визначень і групувань у вступі не пишуть!……………Саме тому тема 
курсової роботи є актуальною. 

Значний внесок у розробку методологічних, організаційних, інформаційних 
основ ………зробили такі вчені як   (в алфавітному порядку прізвищ подають науковців 
із посиланням на їх праці у переліку джерел… (до прикладу Раделицький Ю.О. [16], 
Тенюх З. І. [19]). Тут згадують авторів, праці яких були фундаментально використані під 
час написання роботи. Добре, якщо використовуються праці й іноземних авторів.  

Метою курсової роботи є....: чітко окреслюють загальну мету за темою роботи 
…(наприклад: розкрити теоретичні положення й обґрунтувати практичні 
рекомендації щодо обліку й аналізу виробничих запасів на підприємстві для 
удосконалення їх методики. Алгоритм побудови мети: ЩО  і ДЛЯ ЧОГО. 

Для досягнення поставленої мети у курсовій вирішують такі завдання:  
/завдання формулюють відповідно до розділів або підрозділів у змісті (плані) роботи: 
1) з′ясувати сутність .......; 
2) розкрити зміст структурних елементів.... ; 
3) систематизувати нормативно-правове забезпечення…. 
4) відобразити  динаміку ……. 
5) розробити аналітичну модель…. 
 Предметом дослідження є: принципи теорії, методології і практики ведення 
обліку виробничих запасів на підприємстві (залежно від теми)… АБО …. комплекс 
теоретичних і прикладних підходів до обліку й аналізу використання основних засобів на 
підприємстві…. 
 Об'єктом дослідження є (ОБ’ЄКТОМ ЗАВЖДИ Є ПРОЦЕС АБО ЯВИЩЕ 
наприклад: процес обліку й аналізу виробничих запасів на підприємстві…..  
 За наявності апробації теми (не обов’язково)…Результати курсової роботи 
апробовані на Міжнародній науковій конференції «НАЗВА…………..» ( Львів-Ольштин, 
23 квітня 202__ р.) (дод. В – копію опублікованих тез) [25 – посилання на вашу 
публікацію, якщо така є]. 
 Методи дослідження: теоретичного узагальнення і порівняння; статистичного 
та графічного аналізу; формалізації і математичного моделювання; системний підхід. 
АБО … сукупність методів, способів, підходів і прийомів наукового пізнання щодо … 
АБО .Під час виконання поставлених завдань використано комплекс методів економічних 
досліджень: як загальнометодологічних (аналіз, синтез, абстракція, виявлення 
причинно-наслідкових зв'язків, порівняння, узагальнення), так і конкретних прикладних 
методів збору, узагальнення і аналізу даних (техніко-економічних, економіко-
математичних розрахунків, аналітичних групувань, співставлення, статистичних  
узагальнень). – прописати що для чого використано У РОБОТІ… 

Інформаційна база роботи: конкретизуєте за вашою темою законодавчі акти 
України, нормативні документи центральних органів державної влади, обласної та 
міської податкової адміністрації, монографії за певною проблематикою, наукові праці 
українських і зарубіжних вчених-економістів, що стосуються досліджуваної проблеми, а 
також результати досліджень, виконаних автором. Вибираєте те, що дійсно є основою 
написання роботи…. 
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Додаток Ж 

Поради щодо підготовки висновків до курсової роботи 
 

ВИСНОВКИ 
/бажано обсягом не більше 2- ох сторінок/ 

 Внаслідок виконаного науково-практичного дослідження розкрито 
теоретичні, методичні й практичні аспекти ……………… та розробленно шляхи 
їх удосконалення. ТОБТО ТУТ ПИШУТЬ ПРО ТЕ ЯК ВИ ВИКОНАЛИ МЕТУ , 
ЯКУ ПОСТАВИЛИ У ВСТУПІ (ДИВ. ВСТУП).  
 Досягнення мети і виконання завдань, поставлених у курсовій роботі дало 
змогу зробити висновки... 

До прикладу, абзаци висновків можна починати так (див приклад 
формулювання  завдань у вступі (дод.Е)): 
З′ясовано сутність……, що дало змогу…..…….......; 
Розкрито зміст структурних елементів......., що допомогло ……. ; 
Представлено динаміку………., що дало змогу… ……. 
Розроблено аналітичну модель………, що посприяло….. 
…………… Алгоритм побудови висновків: ЩО зробили  і  ДЛЯ ЧОГО .… 
 
Далі – ваші пропозиції…– 
Останнє речення (абзац): 

Перспективами подальших досліджень за темою курсової є…………. 
(пишете пробему, яку варто вирішити … ). 
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Додаток З 
Правила оформлення бібліографічного опису згідно Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання” 

Характеристика 
джерела Приклад оформлення 

Книги: 
Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 
2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія 
Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). 
Запоріжжя, 2018. 113 с. 
3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на 
еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 
4. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 
5. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю 
підприємства: теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 
240 с. 

Два автори 

1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління 
підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : 
монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 
2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 
3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління 
освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 
4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с. 

Три автори 

1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні 
системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 
2015. 312 с. 
2. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани 
студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. 
Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 
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