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ВСТУП 
 

Завершальним етапом підготовки фахівців за спеціальністю 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» (рівень вищої освіти – 

бакалавр) є підготовка та захист бакалаврської роботи. Робота є одним із 
ефективних засобів підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, 

сприяє формуванню вміння самостійно вирішувати професійно-

прикладні задачі в практичній діяльності. 
Бакалаврська робота є кваліфікаційною науковою роботою, що 

виконується студентом самостійно, на основі проведених ним 
досліджень, використовуючи знання, отримані впродовж усього 
терміну навчання і самостійної науково-дослідної роботи, пов’язаної 
із розробкою конкретних задач прикладного характеру.  

Бакалаврська робота повинна бути результатом закінченого наукового 
дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор 
володіє сучасними методами наукових досліджень, вміє самостійно 
приймати рішення. 

Виконання бакалаврської роботи має на меті систематизацію, 
закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань  та 

формування умінь із застосування цих знань під час вирішення 
конкретних наукових і практичних завдань. 

Досягнення мети бакалаврської роботи передбачає набуття таких 
спеціальних компетенцій: 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 
допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 
оцінювати сучасні економічні явища.  

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових 
та національних фінансових  систем та їх структури. 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 
фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси 
суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 
ринки, банківська система та страхування).  

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 
моделі для вирішення фінансових задач. 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 
монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового 
ринку.  
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СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 
забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.  
СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні рішення.  
СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 
СК12. Здатність ідентифікувати проблемні аспекти та 

обґрунтовувати пріоритетні напрями покращення функціонування 
державних, корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, 
фінансової системи в цілому. 

СК 13. Здатність використовувати сучасні технології та новітні 
інструменти при здійсненні фінансового аналізу на макро- та мікро- 

рівнях. 
Виконання бакалаврської роботи дозволить досягнути наступних 

програмних результатів навчання: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 
бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, 
фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та 
страхування.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 
системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування).  

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 
моделі для вирішення фінансових задач. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 
ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.  

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні 
фінансові технології та програмні продукти. 

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 
інтерпретувати отриману інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 
визначення і методи отримання економічних даних, збирати та 
аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 
показники, що характеризують стан фінансових систем.  
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ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 
нефахівців у фінансовій сфері діяльності.  

ПР13. Володіти загальнонауковими та  спеціальними методами 
дослідження фінансових процесів. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів.  

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого 
професійного розвитку. 

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного 
мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань. 

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані фінансові рішення. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової держави 

ПР 24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи вдосконалення 
механізму функціонування державних, корпоративних фінансів, 
фінансів  домогосподарств, фінансових ринків та покращення 
фінансового стану суб’єктів господарювання. 

ПР 25. Застосовувати сучасні методи управління для забезпечення 
ефективного функціонування економічних систем 

Метою методичних рекомендацій є надання необхідної методичної 
допомоги студенту в організації підготовки, оформленні та захисті 
бакалаврської роботи. В основу методичних вказівок покладено вимоги 
нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення 
складових роботи та рекомендації, що містяться у відповідних 
довідкових матеріалах. 
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1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВОГО ПОШУКУ 

 ПРИ ВИКОНАННІ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

Для студентів, які працюють над бакалаврськими роботами, 

важливо не лише добре знати основні положення, що характеризують 
зазначену роботу як кваліфікаційну, наукову, але й мати уявлення про 
методологію наукового пошуку. 

Успіх виконання бакалаврської роботи залежить від вміння студента 
обрати найбільш результативні методи дослідження, оскільки саме 
вони дозволяють досягти поставленої у роботі мети. 

Розрізняють загальні та спеціальні методи наукового пізнання. 
Загальні методи використовуються впродовж всього 

дослідницького процесу, в різноманітних наукових сферах. Вони 
поділяються на: 

 методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, 
вимірювання, експеримент); 

 методи, що виконуються як на емпіричному, так і на теоретичному 
рівні дослідження (абстрагування, аналіз і синтез, індукція і 
дедукція, моделювання та інше); 

 методи теоретичного дослідження (від абстрактного до 
конкретного та інші).  

Спеціальні методи характерні для певних сфер наукового знання. 
Вони мають специфічний характер, тому що розробляються та 
удосконалюються в конкретних, спеціальних науках. Це - соціологічні, 
економіко-статистичні, картографічні та інші методи. 

 

2. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ  
БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Загальний порядок виконання бакалаврської роботи такий:  

 вибір теми та об’єкта дослідження на основі вивчення проблеми в 

цілому; 
  формування мети та основних завдань бакалаврської роботи; 

  пошук та опрацювання інформації; 
  складання плану роботи на основі групування та систематизації 

зібраних матеріалів; 
  написання тексту та доопрацювання рукопису; 
  графічне оформлення отриманих результатів; 
  подання бакалаврської роботи керівнику та рецензентам; 
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  захист дипломної роботи. 

 

2.1. Вибір теми та об’єкта дослідження 

Важливим та відповідальним етапом у написанні бакалаврської 
роботи є вибір теми дослідження. Перелік тем бакалаврських робіт  

розробляється на кафедрі фінансів та економічної безпеки. Теми 

бакалаврських робіт повинні бути пов’язані з напрямами наукової 
діяльності кафедри. Орієнтовний перелік тем бакалаврських робіт  

подано у додатку Б. 
Тема бакалаврської роботи має становити інтерес для студента, бути 

пов’язаною з його діяльністю і сприяти максимальному 
використанню здобутих раніше знань і практичного досвіду. Студент 
самостійно вибирає тему згідно із запропонованою тематикою. Студент 
може запропонувати власний варіант теми, орієнтуючись на майбутнє 
місце роботи і чітко дотримуючись спрямованості фахової підготовки. 

При визначенні теми бакалаврської роботи важливо врахувати 
знання студента в обраній сфері, попередні дослідження, наявність 
власних творчих задумів, матеріали виступів на наукових 
конференціях. Слід врахувати не лише актуальність теми в науковому 
та практичних аспектах, але й наявність інформаційних та 
літературних джерел. 

Будь-яка зміна назви роботи можлива тільки зі згоди керівника. 
Не допускається виконання бакалаврської роботи за однією темою, або 
за спорідненими темами та матеріалами одного і того ж підприємства 
(організації) кількома студентами. Тема бакалаврської роботи повинна 
вказувати на проблему, що досліджується, бути чітко сформульованою 

та відповідати обраній спеціальності.  
Об’єкт дослідження визначається відповідно до мети та 

конкретних завдань, що мають бути розв’язані в процесі дослідження. 

Об’єкт – це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і 
обрані для вивчення. Предмет - це те, що міститься в межах об’єкта. 
Саме на це повинна спрямовуватися основна увага бакалавра. Студент 
повинен обґрунтувати обрану ним тему, визначити її актуальність, 
вибір об’єкта та предмета дослідження. 

Після вибору теми, об’єкта та предмета дослідження студент пише 

заяву про її затвердження на кафедрі (зразок заяви наведено в додатку 
В). 
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2.2. Формулювання мети та основних завдань 

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету 
роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація 
виконання та стиль викладу. Правильне визначення мети роботи 
дозволить студенту виділити в ній основний напрям дослідження, 
систематизувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, 
уникнути загальних міркувань.  

Мета роботи повинна бути тісно пов’язана з її назвою. На основі 
сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які 
необхідно розв’язати в процесі виконання бакалаврської роботи. 

Завдання повинні конкретизувати мету роботи, а їх визначення 
пов’язане з назвами підрозділів. 

 

2.3. Пошук та опрацювання інформації 
Наукова діяльність пов’язана з пошуком інформації. Вміння 

швидко її знаходити є важливою умовою продуктивності та якості 
роботи дослідника. Під «джерелом наукової інформації» розуміється 
документ, що містить дані. Документальні джерела несуть в собі 
основний обсяг відомостей, які використовуються у практичній 
діяльності. Усі документальні джерела наукової інформації 
поділяються на первинні та вторинні. В первинних документах 
містяться наукові та спеціальні відомості, у вторинних - результати 
аналітичної та логічної обробки первинних документів. Критеріями 
оцінки документальних джерел інформації є повнота і достовірність 
даних, терміни їх публікації, наявність теоретичних обґрунтувань та 
критичних матеріалів, можливість їх отримання. 

Перед  початком роботи студент повинен ознайомитися із розкриттям 
його теми в загальних джерелах (підручниках, посібниках), а потім 
опрацювати спеціалізовану літературу (монографії, статті) вітчизняних та 
зарубіжних авторів. Із опрацьованої літератури за темою бакалаврської 
роботи використовується не вся інформація, а лише та, що має 
безпосереднє відношення до теми та є найбільш корисною. Потрібно 

збирати лише наукові факти, що характеризуються такими 
властивостями, як новизна, точність та достовірність. Слід вибирати 
авторитетні джерела та точно вказувати, звідки взято матеріали.  

Особливою формою подання матеріалу є цитати, які використовуються з 
метою запобігання перекручень думки автора першоджерела та для 
ідентифікації поглядів при співставленні різноманітних точок зору. 
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У всіх випадках кількість використовуваних цитат має бути 
оптимальною.  

Збір наукової інформації необхідно поєднувати з аналізом 
опрацьованого матеріалу. Працюючи з літературою, потрібно робити 
не лише виписки у вигляді цитат (з детальним посиланням на джерело), 
але й записувати власні думки, які виникають при опрацюванні 
матеріалу. Це полегшить написання тексту роботи. 

Окрім теоретичної інформації студент повинен опрацювати  
фактичний матеріал, що характеризує об’єкт дослідження. Для цього 
студент повинен вміти аналізувати звітні та статистичні дані.  

Результати проведеного аналізу відображаються в аналітичній 
частині бакалаврської роботи. При цьому студент може використо-

вувати результати, отримані ним при виконанні курсових робіт, та 
проходженні виробничої практики. Інформаційний матеріал доцільно 
представляти цифровими і графічними даними, посилаючись при 
цьому на джерела. 

 

2.4. Складання плану 

План бакалаврської роботи відбиває його структуру, яка визначає 
порядок компонування окремих частин роботи. Орієнтовану структуру 

бакалаврської роботи наведено в додатку Д. 

План бакалаврської роботи повинен містити вступ, теоретичну, 
аналітичну, проектну частини (розділи), висновки та пропозиції, 
список використаних джерел та додатки. Доцільно ділити частини 
(розділи) на підрозділи. Кожна частина (розділ) є складовим 
елементом теми, а підрозділи - елементом розділу. Тому назви теми 
роботи, її розділів та підрозділів не повинні співпадати. 

Формулювання назв тем та розділів повинно відповідати певним 
вимогам. До них належать конкретність, відсутність двозначності, 
небагатослівність. Виконані розділи бакалаврської роботи студент 
подає на розгляд керівнику і відповідно до його зауважень уточнює, 
доповнює і, в разі потреби, доопрацьовує. 

 

2.5. Написання тексту (виклад матеріалу) 
Найбільш складною частиною роботи для студента є аналіз та 

узагальнення зібраних матеріалів, написання самого тексту. Матеріал 
роботи студент повинен викладати послідовно, логічно 
взаємопов’язувати окремі його частини щоб повністю розкрити тему. 
Для цього необхідно вивчити сучасні теоретичні і методичні розробки, 
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розглянути і творчо осмислити наукову літературу та періодичні 
видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. 
На основі аналізу емпіричних даних та особистих узагальнень студент 
повинен сформулювати висновки, показати досягнуті підприємством 
успіхи, виділити існуючі недоліки, а також навести свої пропозиції щодо 
подальшого покращення діяльності об’єкта дослідження. Для 
проведення аналізу необхідна інформація за три роки.  

 

2.6. Графічне оформлення отриманих результатів 

Вимогою до захисту бакалаврської роботи є наявність графічної 
частини. Графічна частина повинна відповідати темі бакалаврської 
роботи та складатися з 6 - 8 листів (слайдів). 

Зображення схем, графіків, рисунків повинно бути чітко виконане 
та відповідати методичним вимогам, що висуваються до такого типу 
робіт. Лінії та надписи мають бути виразними та видними здалеку. 

 

2.7. Подання бакалаврської роботи науковому керівнику та 
рецензентам 

Керівники бакалаврських робіт пропонуються кафедрою фінансів та 
економічної безпеки та призначаються наказом ректора. Для надання 
допомоги студенту в підготовці бакалаврських робіт науковий 
керівник, при необхідності, може залучати консультантів з окремих 
розділів роботи за рахунок ліміту часу, відведеного йому на наукове 
керівництво бакалаврської роботи. Консультантами з окремих розділів 
бакалаврської роботи можуть призначатися професори, доценти, наукові 
працівники та викладачі вищих навчальних закладів, 
висококваліфіковані фахівці. Консультанти перевіряють відповідну 
частину виконаної студентом роботи та ставлять підпис у завданні до 
бакалаврської роботи. 

Науковий керівник систематично контролює правильність 

виконання студентом усіх розділів бакалаврської роботи та строки її 
завершення відповідно до встановлених календарним планом робіт 
термінів. Перебіг написання бакалаврської роботи відображається в 
спеціальних графіках, які знаходяться на кафедрі. Завершена та 
підписана студентом бакалаврська робота подається для підпису 
консультантам і науковому керівнику не пізніше, ніж за 7 днів до дати 
захисту. Керівник підписує перевірену ним роботу на титульному 
аркуші розрахунково-пояснювальної записки та складає у письмовому 
вигляді відгук на роботу студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Для винесення рішення про допуск бакалаврської роботи до захисту 
створюється комісія з викладачів, призначена завідувачем кафедри, які 
ретельно перевіряють завершені роботи. Рецензенти робіт  

призначаються завідувачем кафедри. Рецензентами можуть бути 
провідні викладачі кафедр вищих навчальних закладів, вчені, 
висококваліфіковані спеціалісти відповідних галузей або сфер 
діяльності. Кожна бакалаврська (дипломна) робота подається на 
рецензію. Коло наукових та фахових інтересів рецензентів повинно 
відповідати тематиці роботи. 

Рецензент оцінює роботу за 100 бальною системою. Негативна 
рецензія на бакалаврську роботу не є основою для відсторонення її від 
захисту. Студенти, які не представили у встановлений строк 
бакалаврську роботу або отримали рішення комісії про невідповідність 
роботи до встановлених вимог, до захисту не допускаються. До роботи 
додаються відгук наукового керівника та рецензії.  

Всі роботи в обов’язковому порядку проходять перевірку на 
плагіат. Відмітка про проходження перевірки на плагіат 
оформлюється у вигляді окремої довідки. Для перевірки за програмою 
«Антиплагіат» подається повний текст бакалаврської роботи (без 
додатків) на електронному носії. Якщо наявність текстових збігів 
випускової роботи не перевищує 50%, робота може бути допущена до 
подальшого захисту. 

Впровадження матеріалів бакалаврської (дипломної) роботи на 
підприємстві підтверджується відповідною довідкою за підписом 
директора підприємства чи організації. 

 

2.8. Захист та оцінювання бакалаврської роботи 

Захист бакалаврської роботи здійснюється студентом перед 
Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) на відкритому засіданні. 
Тези доповіді студент готує заздалегідь. 

Після оголошення на засіданні ДЕК прізвища, ім’я та по батькові 
студента, теми його бакалаврської роботи, студент доповідає, причому 
доповідь повинна змістовною і тривати (5-7 хвилин). У доповіді 
студенту слід розкрити актуальність обраної теми, дати характеристику 
об’єкта і предмета дослідження та доповісти про отримані результати, 
навести основні висновки і пропозиції. 

Під час доповіді необхідно звертати увагу членів ДЕК на 
демонстраційний матеріал, коротко пояснюючи його зміст, а також на 
пропозиції, сформульовані студентом. Після доповіді студент 
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відповідає на питання членів ДЕК та присутніх на захисті. Наприкінці 
студенту надається слово для відповіді на зауваження наукового 
керівника і рецензентів роботи.  

Після закритого засідання ДЕК голова комісії оголошує результати 
захисту бакалаврських робіт. При оцінюванні враховуються 
теоретичний рівень та практичне значення роботи, правильність 
формулювання цілей та завдань дослідження, самостійність та 
повнота їх рішень, оформлення, вміння студента доповідати на 
захисті, його власні розробки та правильність відповідей на питання, 
вміння відстоювати свою думку, вести наукову дискусію.  

Студенти, які не подали до розгляду бакалаврську роботу в 
передбачений термін, або подали, але не отримали допуск до захисту, 
а також ті, хто одержав під час захисту незадовільну оцінку, 
відраховуються з університету. До повторного захисту бакалаврська 

робота може бути прийнята не раніше, ніж через рік, за умови її 
переробки або доопрацювання. Повторне проходження усієї процедури 
допуску бакалаврської роботи до захисту є обов’язковим. 
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3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

3.1. Основні етапи наукового дослідження 

За змістом бакалаврська робота відноситься до навчально-

дослідницьких робіт. Орієнтовну структуру та зміст бакалаврської 
роботи наведено в додатку Д. Загальна схема  проведення наукових 
досліджень бакалаврської роботи є такою ж як і для інших науково-

дослідних робіт (дипломних, магістерських) , а саме: 
1. Вибір напряму дослідження, пошук і опрацювання спеціальної 

літератури, підготовка бібліографії з короткою анотацією вибраних 
джерел. Уточнення (конкретизація) напряму дослідження. Слід 
зауважити, що роботу з літературою, особливо з періодичною, студент 
повинен проводити впродовж всього періоду дипломування. 

2. Формування загальної концепції дослідження, методики та 
інструментарію. Складання плану та визначення логіко-структурної 
схеми і календарного плану виконання роботи. 

3. Вибір об’єкта дослідження. Загальна діагностика об’єкта, 
конкретизація теми бакалаврської роботи. Формування завдання та 
деталізація програми збирання матеріалів, вибір методів аналізу 
інформації, методик обчислення показників, методів обґрунтування 
рекомендацій. 

4. Формування теоретико-методологічних основ досліджуваної 
проблеми. Узагальнення існуючих концепцій, поглиблений аналіз та 
оцінка основних методичних підходів до розроблення проблеми. 
Систематизація процедур та методичних прийомів. Аналіз еволюції 
досліджуваної проблеми та підходів до її вирішення. 

5. Фінансово-економічна діагностика об’єкта дослідження. Аналіз 
та оцінка показників, що характеризують стан об’єкта з точки зору 
поставленої проблеми. Обґрунтування можливих напрямів вирішення 
проблеми в конкретних умовах. Прогнозні оцінки результатів 
діяльності об’єкта за запропонованими варіантами, їх порівняльний 
аналіз, вибір найбільш прийнятного. 

6.  Обґрунтування напрямів вирішення досліджуваної проблеми та 

пошук конкретних шляхів їх реалізації на конкретному підприємстві. 
Творчий пошук нових методичних рішень та відпрацювання 
інструментарію. Формування висновків про ефективність 
запропонованого рішення з урахуванням сучасних умов та на 
перспективу. 
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3.2. Вимоги до змісту бакалаврської роботи 

 Актуальність теми. Тема бакалаврської роботи формується, з 
урахуванням: актуальних проблем національної економіки України, 
освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра, наукової діяльності 
кафедри. 

Достатній теоретичний рівень. Ця вимога передбачає, що студент 
повинен розкрити обрану тему бакалаврської роботи на сучасному рівні 
розвитку економічної науки. При цьому слід використовувати такі підходи 
й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування з позицій сьогодення. Крім того, 
студент повинен розкрити основні поняття і терміни, що стосується 
проблеми дослідження та включати в роботу тільки об’єктивні факти і 
достовірні дані. 

Дослідницький характер. У бакалаврській роботі повинні міститись 
елементи дослідження, які передбачають: 

 вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, статей 
та інших розробок ) вітчизняних та зарубіжних авторів; 

 систематизацію та аналіз різних думок і підходів, формування 
власної точки зору на проблему, що розглядається; 

 порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності 
вітчизняних і зарубіжних підприємств (фірм); розроблення висновків та 

рекомендацій. 
Цьому значною мірою сприятиме наявність аналітичного 

матеріалу та практичного досвіду студента. 
 Наявність у роботі достатньої кількості практичного 

матеріалу. Необхідно розумно поєднувати теорію і практичний 
матеріал. Конкретні приклади потрібно підтверджувати теоретичними 
положеннями. 

 Практична спрямованість. Сенс даної вимоги полягає в тому, щоб 
тісно ув’язати теоретичні положення з реальними завданнями, які 
стоять перед суб’єктами фінансових відносин.  

 

3.3. Структура бакалаврської роботи 

1. Титульний аркуш, (додаток А). 
2. Завдання (додаток Е). 

3. Анотація до бакалаврської роботи, яка подається після 
індивідуального завдання українською та англійською мовами. 

Анотація (від лат. Anotatio - зауваження) - це коротка узагальнена 
характеристика роботи, основне призначення якої подати уявлення 
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про роботу, щоб рекомендувати її певному колу фахівців. Тому в 
анотації не вимагається викладення змісту роботи. Вона повинна 

містити стислу характеристику бакалаврської роботи. Мова в анотації 
має бути лаконічною, речення повинні мати просту конструкцію. 
Обсяг анотації - 10-15 рядків тексту. 

4. Зміст бакалаврської роботи. В ньому вказуються назви розділів та 
підрозділів згідно з планом та сторінки, на яких вони розміщені. 
Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки тексту. Їх 
скорочення або інше формулювання та послідовність порівняно із 
заголовками у тексті не допускається. 

5. Вступ, де обґрунтовуються актуальність та практичне значення 
обраної теми, чітко формулюються мета і завдання роботи, 
визначаються об’єкт, предмет і методологія дослідження та 
інформаційна база. Наприкінці вступної частини бажано розкрити 
структуру роботи, тобто подати перелік її структурних елементів та 
обґрунтувати послідовність їх розташування. 

6. Теоретична частина містить огляд сучасного стану теорії, 
методології та практичної реалізації проблем, що є предметом 
дослідження. Вона розробляється з використанням спеціальної 
літератури, нормативно-законодавчої документації, фінансово-

статистичної інформації, досвіду інших країн, макро- і 
мікроекономічних об’єктів, систематизації методичних прийомів. 
Розглядаються такі аспекти проблеми: поняття предмету дослідження 

– категорії та характеристики процесу; його взаємозв’язок з іншими 
фінансовими категоріями, характеристиками та процесами; показники; 
фактори; алгоритми; формули розрахунків; еволюція досліджуваної 
проблеми та підходів до її розв’язання, передумови розв’язання 
проблеми дослідження. Дослідження доцільно проводити на засадах 
порівняння, тобто враховувати динаміку розвитку об’єкта дослідження 

в світовій та вітчизняній економіці.  
В теоретичній частині повинна бути не тільки текстова інформація 

(погляди інших авторів), а й висловлена власна думка студента щодо 
конкретного положення. Власне ставлення до  поглядів інших авторів 
подається за допомогою певних конструкцій, наприклад: «не можна не 
погодитись з думкою...», «слушно вважати...», «як справедливо 
зауважував...», «правомірно стверджувати...».  

7. В аналітичному розділі дається економіко-організаційна 
характеристика підприємства та відповідно до поставлених завдань 
аналізується досліджувана проблема з використанням фактичного 
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цифрового матеріалу за останні три роки. Для оцінки рівня показників 
аналізованого об’єкта доцільно навести порівняльні дані інших 
підприємств галузі (регіону). Результати аналізу повинні бути 
узагальнені у вигляді аналітичних таблиць, графіків, діаграм. 

При економіко-організаційній характеристиці підприємства 
необхідно проаналізувати такі показники, як виручка від реалізації 
продукції, товарів, робіт послуг, витрати та собівартість, прибуток 
(збиток), середньоспискова чисельність працюючих, продуктивність 
праці, фондовіддача, середня заробітна плата, рентабельність тощо.  

В розділі необхідно показати вміння проводити наступні види 
аналізу: 

 структурно-динамічний аналіз досліджуваного об’єкта; 
 параметричний (коефіцієнтний) аналіз; 
 факторний аналіз; 
 прогнозний аналіз. 

Структурно–динамічний аналіз полягає у системному 
комплексному дослідженні результатів господарської діяльності 
підприємства у вибраному аналітичному періоді. Він проводиться з 
метою виявлення питомої ваги окремих статей звітності в загальному 
підсумковому показнику та порівняння кожної позиції звітності з 
попереднім періодом, що дозволяє виявити тенденції зміни 
економічних показників і на підставі цього обчислити темпи 
зростання й приросту. 

Розрахунок фінансових (аналітичних) коефіцієнтів — це 
розрахунок співвідношень між окремими позиціями звіту або 
позиціями різних форм звітності, визначення їхнього взаємозв'язку. 

Факторний аналіз заснований на визначенні роздільного впливу 
кожного фактора на показник, що аналізується. Існує три найбільш 
поширених методи факторного аналізу: метод ланцюгових 
підстановок, метод абсолютних різниць, метод відносних різниць. В 
бакалаврській роботі слід застосувати два методи (на вибір). 

Важливе місце в процесі управління діяльністю підприємства 
займає прогнозний аналіз. Його особливістю є розгляд інших процесів 
з точки зору перспективи подальшого розвитку. Основна мета 
прогнозного аналізу полягає у виявленні в процесі господарської 
діяльності можливих змін, здатних покращити чи погіршити 
фінансовий стан підприємства. Прогнозний аналіз необхідно 
проводити в табличній формі. 
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Аналітична частина носить дослідницький характер, тому, поряд з 
теоретичною частиною, вона є основою бакалаврської роботи. Вона 
базується на проведенні комплексних досліджень предмета та об’єкта, 
їх стану у різні періоди часу. Важливою умовою є дослідження 
факторів, що визначають стан предмета та об’єкта дослідження, за 
матеріалами, які відображають цей стан у динаміці за кілька 
попередніх років і його вплив на ефективність виробничої та 
фінансової діяльності підприємства. 

Форма подання аналітичного матеріалу довільна (словесна, графічна, 
таблична, у вигляді блок-схем), але з обов’язковою відповідністю моделі, 
що розроблена в теоретичній частині. 

8.  Проектна частина включає обґрунтування напрямів вирішення 
досліджуваної проблеми та пошук конкретних шляхів їх реалізації на 
конкретному підприємстві. Конкретний зміст проектної частини 
наводиться в анотації до бакалаврської роботи. 

Пропоновані заходи розробляються з додержанням вимог 
комплексності і обґрунтованості. Вони можуть складатися з різних 
елементів - технічних, організаційних, економічних та інших. Вибір 
елементів і змісту заходу залежить від специфіки діяльності об’єкта 
дослідження. Заходи повинні спиратися на результати теоретичної та 
аналітичної частини бакалаврської роботи та індивідуальні завдання, 
затверджені кафедрою. 

9. Висновки та пропозиції формуються у бакалаврській роботі з 
використанням результатів, отриманих при виконанні теоретичної та 
аналітичної  частин. Вони містять у собі короткий виклад проведених 
досліджень та перелік запропонованих заходів, їх результатів, 

характеристику ступеня досягнення мети, поставленої у роботі. 
10. Список літературних джерел, що були використані при 

написанні бакалаврської роботи, розміщується в алфавітному 
порядку. Список використаних джерел повинен налічувати не менш 
ніж 70 найменувань. Кожне літературне джерело, що включається у 
список, повинно мати відображення у рукопису дослідження. Не слід 
включати в бібліографічний список роботи, що фактично не 
використовувалися. 

11. Додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали (звіти, 
декларації, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми 
допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починають з нової 
сторінки, зверху по центру пишуть слово «Додаток». Додаток повинен 
мати тематичний заголовок. Якщо у бакалаврської роботи міститься 
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кілька додатків, їх послідовно нумерують літерами української абетки 
та складові додатку після крапки арабськими цифрами (наприклад: 
«Додаток А.1»). Сторінки в додатках нумерують у межах одного 
додатка. Посилання на додатки в текстовій частині є обов’язковим. 

За необхідністю до додатків доцільно включати допоміжний 
матеріал, необхідний для розкриття теми бакалаврської роботи: 

- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки; 
- таблиці допоміжних цифрових даних; 
- інструкції і методики, які розроблені в процесі виконання 

бакалаврської роботи; 

- ілюстрації допоміжного характеру; 
- графіки, діаграми; 
- документи фінансової звітності. 
12. Графічна частина містить 8-10 листів креслень (слайдів). Зміст 

креслень (слайдів) регламентується персональним завданням. Листи 

(слайди) графічної частини повинні бути взаємоузгодженими. 
 

3.4. Вимоги до оформлення бакалаврської роботи 

Важливою вимогою до бакалаврської роботи є грамотність 
оформлення, що підвищує її якість. У роботі не повинно бути 
граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись 
правил цитування, оформлення зносок, списку використаної 
літератури. Крім того, виконання цієї вимоги виховує у студента, 
культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись йому в 
майбутній науковій та практичній діяльності. 

Загальний обсяг бакалаврської роботи, включаючи додатки та 
список літературних джерел, повинен складати 70-90 друкованих 
сторінок через 1,5 інтервалу. Аркуш форматом А 4 розміром 297x210 
мм повинен мати поля: ліворуч - 25, верхнє - 20, праворуч - 15, нижнє 
– 20 мм. Бакалаврська  робота має бути написана (або надрукована) 

чітко, розбірливо, без помилок та виправлень з одного боку аркушу. 
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Додаток А 

 

 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

Навчально – науковий інститут економіки та менеджменту  
Кафедра фінансів та економічної безпеки 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до кваліфікаційної роботи бакалаврського рівня вищої освіти на 
тему:  

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства та 
фактори її формування (на прикладі Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ОДЕК» Україна) 
 

Виконала: 
студентка 5-го курсу  
спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування»  
Черевко Богдана Сергіївна 

 

Керівник: 
д.е.н., професор  кафедри фінансів та 
економічної безпеки 
Мельник Л.В. 
 

Рецензент 

к.е.н., доцент кафедри фінансів та 
економічної безпеки 
 Кондрацька Н.М. 
 

 

 

 

                         

Рівне – 2021 
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Додаток Б 
 

Орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт бакалаврського 
рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Об’єкт дослідження – державні фінанси 

 

1. Державна казначейська служба України та її роль в системі 
державних фінансів. 

2. Казначейська система обслуговування бюджетів: ефективність 
функціонування та механізм управління. 

3. Казначейське обслуговування державного бюджету за доходами: 

стан та перспективи розвитку. 
4. Казначейське обслуговування державного бюджету за 

видатками та контроль за використанням бюджетних ресурсів 

5. Державна казначейська служба України в системі управління 
місцевими фінансами. 

6. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: стан та 
перспективи. 

7. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами: 
діюча практика та перспективи розвитку. 

8. Організація роботи з казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів за видатками та її удосконалення. 

9. Бюджети місцевого самоврядування як складова бюджетної 
системи України. 

10. Бюджети об'єднаних територіальних громад: проблеми та 
перспективи розвитку. 

11. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації. 
12. Бюджетна політика у забезпеченні соціально-економічного 

розвитку регіону. 
13. Бюджетний механізм формування та використання фінансових 

ресурсів регіону. 
14.Видатки бюджету на соціальний захист населення: стан та 

перспективи. 
15. Видатки місцевих бюджетів як основа фінансового 

забезпечення реалізації функцій місцевих органів влади. 
16.Механізм формування фінансової основи місцевого 

самоврядування. 
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17. Доходи місцевих бюджетів та шляхи їх збільшення в сучасних 
умовах. 

18. Роль місцевих бюджетів в системі фінансових ресурсів регіону. 
19. Фінансове забезпечення системи соціальних гарантій 

населення. 
20. Фінансування житлово-комунального господарства та шляхи 

його реформування. 
21. Міжбюджетні відносини та напрямки їх вдосконалення. 
22. Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання 

податкоспроможності територій. 
23. Місцеві бюджети як фінансова основа органів місцевого 

самоврядування. 
24. Фінансування видатків на охорону здоров'я з місцевих 

бюджетів. 
25. Фінансування видатків на освіту з місцевих бюджетів. 
26. Фінансування видатків на соціально-культурну сферу з 

місцевих бюджетів. 
27. Податкові надходження як джерело формування доходів 

місцевих бюджетів. 
28. Місцеві податки і збори у забезпеченні фінансової стійкості 

територіальних громад. 
29. Формування фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування. 

30. Фінансове забезпечення реалізації власних та делегованих 
повноважень органів місцевого самоврядування. 

31. Бюджетне регулювання у формуванні місцевих бюджетів. 
32. Вплив податкової політики на соціально-економічні процеси в 

державі. 
33. Діяльність державної фіскальної служби України: сучасний 

стан та напрями модернізації. 
34. Оподаткування фізичних осіб: соціально-економічні ефекти та 

напрями удосконалення. 
35. Загальна система оподаткування на підприємстві: переваги, 

недоліки, напрями удосконалення. 
36. Оподаткування підприємств в Україні: сучасний стан та 

напрями оптимізації. 
37. Податкове регулювання діяльності підприємств у ринкових 

умовах господарювання. 
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38. Адміністрування податків в Україні: сучасний стан та 
перспективи розвитку. 

39. Вплив оподаткування на соціально-економічний розвиток 
регіону. 

40. Місцеві податки і збори: проблеми адміністрування та 
перспективи розвитку. 

41. Бюджетний механізм соціального захисту населення. 
42. Фінансове забезпечення соціальної політики в Україні. 
43. Організація державного фінансового контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства. 
44. Фінансовий контроль за використанням коштів місцевих 

бюджетів. 
45.Фінансовий контроль за формуванням коштів місцевих 

бюджетів. 
 

Об’єкт  дослідження – банківська система 

 

1. Аналіз фінансової діяльності комерційного банку. 
2. Аналіз кредитних операцій комерційного банку. 
3. Кредитна політика банку та напрями  її удосконалення.  

4. Кредитування інноваційної діяльності суб’єктів 
господарювання. 

5. Банківське кредитування: сучасний стан та перспективи 
розвитку. 

6. Банківський кредит та його роль в економічному розвитку 
регіону. 

7. Валютні операції та їх місце в діяльності комерційного банку. 
8. Валютні операції: сучасний стан та перспективи розвитку. 
9. Аналіз депозитних операцій комерційного банку.  
10. Інвестиційна діяльність банків на ринку цінних паперів. 
11. Кредитний ринок, проблеми та перспективи розвитку. 
12. Споживче кредитування в діяльності комерційного банку. 
13. Кредитування підприємницького сектору як складова 

інвестиційної діяльності комерційного банку. 
14. Аналіз капіталу комерційного банку та шляхи його оптимізації. 
15. Аналіз активних операцій комерційного банку та напрями їх 

вдосконалення.  
16. Місце кредиту в складі сучасних операцій комерційних банків 

України. 
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17. Місце та роль банківської системи в економічному розвитку 
держави. 

18. Напрями організації безготівкового обігу в банках України. 
19. Особливості кредитної діяльності комерційного банку в сфері 

АПК. 
20. Перспективи розвитку розрахунково-касових операцій у 

банківських установах України. 
21.Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в 

період інтеграційних змін. 
22. Стан та перспективи розвитку лізингового кредиту в Україні. 
23. Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в 

Україні. 
24.Сучасні операції комерційних банків України. 
25. Фінансові аспекти регулювання банківської діяльності в 

Україні. 
26.Формування ресурсної бази банків України: стан  та шляхи 

покращання. 
27. Аналіз фінансових результатів діяльності комерційного банку.  
28. Банківські ризики та методи їх зменшення. 
29. Бізнес-планування діяльності банку.  
30. Використання Інтернет-технологій у банківській справі. 
31. Діяльність банків України на міжнародному фінансовому 

ринку. 
32. Платоспроможність комерційного банку та напрямки її 

підвищення. 
33. Організація депозитарної діяльності банку на фондовому 

ринку. 
34. Організація міжбанківських розрахунків в Україні. 
35. Оцінка банком кредитоспроможності позичальника.  
36. Розвиток інфраструктури фінансового ринку України. 
37. Розвиток обслуговування банком корпоративних клієнтів. 
38. Розвиток платіжних систем в банківській сфері. 
39. Розвиток системи гарантування банківських вкладів в Україні.  
40. Аналіз фінансової стійкості комерційного банку та напрями її 

підвищення.  
 

Об’єкт  дослідження – підприємство 

1. Аналіз фінансових ресурсів та покращення ефективності їх 
використання. 
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2. Оцінка достатності та ефективності управління фінансовими 
ресурсами підприємств. 

3. Формування та використання фінансових ресурсів підприємств  та 
шляхи підвищення ефективності управління ними. 

4. Фінансова діяльність з управління активами підприємства. 
5. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємств. 
6. Обіговий капітал підприємства та шляхи підвищення ефективності 

його використання. 
7. Основний капітал підприємства та шляхи підвищення ефективності 

його використання. 

8. Формування та ефективність використання фінансового капіталу в 
умовах ринку. 

9. Формування оборотних коштів підприємства та шляхи підвищення 
ефективності їх використання. 

10. Формування, аналіз та шляхи зниження витрат підприємства  
11. Удосконалення механізму формування витрат підприємства. 
12. Фінансова стійкість підприємства та напрямки її  підвищення. 

13. Оборотний капітал у невиробничій сфері та шляхи підвищення 

ефективності його використання. 
14. Діагностика фінансового стану підприємства. 
15. Аналіз фінансового стану підприємства та напрямки його  покращення. 

16. Фінансова стійкість підприємства, основні  напрями її стабілізації 
в  умовах ринкових відносин. 

17. Обґрунтування стратегії поліпшення фінансового стану 
підприємства. 

18. Формування інвестиційної програми розвитку підприємства. 
19. Напрямки зростання доходів підприємства в умовах ринкової 

економіки. 
20. Формування фінансових результатів діяльності підприємства. 
21. Формування і розподіл прибутку підприємства та шляхи його 

зростання. 
22. Формування доходів підприємства та пріоритетні напрями їх 

зростання. 

23. Аналіз та шляхи покращення фінансових результатів діяльності 
підприємства. 

24. Особливості оподаткування підприємств та  пріоритетні напрями 
його удосконалення (за галузями економіки). 

25.  Особливості оподаткування прибутку підприємств та його 
удосконалення (за галузями економіки).  
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26. Формування системи бюджетування на підприємстві. 
27. Особливості формування та аналізу активів підприємства (за 

галузями економіки).  
28. Особливості формування та аналізу пасивів підприємства (за 

галузями економіки).  
29. Особливості формування та аналізу капіталу підприємства (за 

галузями економіки).   
30. Особливості формування та аналізу фінансових результатів 

діяльності підприємства (за галузями економіки).  
31. Особливості формування та аналізу доходів підприємства (за 

галузями економіки). 
32. Особливості формування та аналізу витрат підприємства (за 

галузями економіки).  
33. Фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання.  
34. Фінансове планування діяльності суб'єктів господарювання.  
35. Особливості організації фінансів різних організаційно-

правових форм бізнесу.  
36. Особливості організації фінансів на підприємствах різних форм 

власності. 
37. Особливості інвестування в природоохоронні заходи в Україні. 
38. Фінансове забезпечення функціонування водного господарства 

України. 
39. Перспективи розвитку автоматизованої системи фінансових 

розрахунків та її вдосконалення.  
40. Платоспроможність підприємства та формування системи її 

забезпечення. 
 

Об’єкт  дослідження – страховий ринок 

 

1. Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного 
забезпечення в Україні. 

2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування: сучасний 
стан та перспективи розвитку. 

3. Єдиний соціальний внесок в системі соціального страхування. 
4. Фінансове забезпечення системи соціального захисту в Україні. 
5. Дослідження стану та перспектив розвитку страхового ринку 

України. 
6. Розвиток майнового страхування в Україні: стан та перспективи. 
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7. Розвиток ринку страхування від нещасних випадків в сучасних 
умовах. 

8. Ринок страхування відповідальності в Україні. 
9. Розвиток загальноризикових видів страхування в Україні. 
10. Розвиток медичного страхування в Україні: стан та напрямки 

вдосконалення. 
11. Стан та перспективи розвитку особового страхування в Україні. 
12. Стан та розвиток добровільних видів страхування майна в 

Україні. 
13.Страхування відповідальності в Україні: проблеми та 

перспективи розвитку. 
14. Сучасний стан та розвиток ринку транспортного страхування. 
15. Страховий захист підприємницької діяльності. 
16. Формування ринку страхових послуг в Україні. 
17. Страховий захист сільськогосподарських підприємств в 

Україні. 
18. Формування доходів страхових компаній та їх оподаткування. 
19. Аналіз фінансових ризиків страхових компаній. 
20. Аналіз фінансово-господарської діяльності страхової компанії. 
21. Державне регулювання страхової діяльності в Україні. 
22. Розвиток соціального страхування в Україні. 
23. Розвиток загальнодержавного пенсійного страхування в 

Україні. 
24.  Медичне страхування в системі соціального захисту населення 

України. 
25. Розвиток майнового страхування в Україні. 
26. Розвиток страхування майна фізичних осіб в Україні. 
27.  Розвиток особистого страхування в Україні. 
28. Забезпечення фінансової стійкості страховиків. 
29. Розвиток страхування від нещасних випадків в Україні. 
30. Розвиток страхування життя в Україні. 
31. Розвиток страхування підприємницьких ризиків. 
32. Розвиток ринку перестрахування в Україні. 
33. Формування та розміщення страхових резервів.  
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Додаток В 

Зразок оформлення заяви на затвердження теми 
кваліфікаційної роботи бакалаврського рівня вищої освіти 

 

Завідувачу кафедри  
фінансів та економічної безпеки 

____________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

студента ____ курсу спеціальності   
072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування»  

групи _______________________  

 ____________________________  
(прізвище, ім’я та по батькові студента) 

 

 

Заява 

 

Прошу затвердити тему бакалаврської 
роботи__________________________________________________

________________________________________________________ 

та призначити науковим керівником доцента кафедри фінансів та 
економічної безпеки ______________________________________. 

                                                      
(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

«___»  _________20__ р.  _____________  
(підпис студента) 

 

 

 

 

Обов’язковою вимогою до заяви є згода керівника щодо обраної 
теми бакалаврської роботи. 
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Додаток Д 
 

Орієнтована структура та зміст кваліфікаційної роботи 
бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Вступ ..................................................................................................... 3 ст. 
Розділ 1. Теоретична частина ......................................................... 20-25 

1.1. Економічна сутність, форми та значення предмета дослідження 

1.2. Задачі, методи та принципи дослідження 

Розділ 2. Аналітична частина. ................................................... 20-25 ст. 
2.1 Характеристика суб’єкта господарювання та аналіз показників 

його діяльності 
2.2. Діагностика стану предмета дослідження 

2.3. Виявлення загальних і локальних процесів 

Розділ 3. Визначення пріоритетних напрямів розвитку предмету 
дослідження................................................................................... 15-20 ст. 
Висновки ........................................................................................... 3-4 ст. 
Список використаних джерел ....................................................... 7-8 ст. 
Додатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Додаток З 

Зразок змісту бакалаврської роботи на тему:  
«Управління оборотними активами підприємства  

 (на прикладі ПАТ «Рівнеазот»)» 

Зміст 

Вступ 

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління оборотними активами 
підприємства 

1.1. Поняття і економічна сутність оборотних активів підприємства 

1.2. Принципи та методи управління оборотними активами 
підприємства 

Розділ 2. Аналіз стану управління оборотними активами ПАТ 
«Рівнеазот» 

2.1. Економіко організаційна характеристика підприємства 

2.2. Аналіз структури та джерел формування оборотних активів 
підприємства 

2.3. Аналіз показників ефективності управління оборотними 
активами підприємства 

Розділ 3. Пріоритетні напрями покращення управління 
оборотними активами ПАТ «Рівнеазот» 

Висновки 

Список використаної літератури 

Додатки 
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Продовження Додатку З 
Зразок змісту бакалаврської роботи на тему:  

«Кредитна політика банку та напрями  її удосконалення 

(на прикладі РФ АКБ «Приватбанк»)» 

Вступ 

Розділ 1. Теоретичні аспекти проведення кредитної політики банку 

1.1. Сутність та значення кредитної політики комерційного банку  

1.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника – як передумова 
проведення ефективної кредитної політики банку 

Розділ 2. Аналіз ефективності проведення кредитної політики на 
прикладі РФ АКБ «Приватбанк» 

2.1. Економіко-організаційна характеристика банку  
2.2. Аналіз  динаміки, структури та якості кредитного портфеля 

банку 

2.3. Аналіз доходності кредитних операцій  
Розділ 3. Пріоритетні напрями вдосконалення кредитної політики 
РФ АКБ «Приватбанк» 

Висновки 

Список використаної літератури 

Додатки 
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Продовження Додатку З 
Зразок змісту бакалаврської роботи на тему: «Доходи місцевих 

бюджетів та шляхи їх збільшення в сучасних умовах  (на прикладі 
місцевого бюджету Рівненської області)» 

Зміст 

Вступ 

Розділ 1. Теоретичні основи формування доходів місцевих 

бюджетів 

1.1. Роль місцевих бюджетів у структурі бюджетної системи 
України  

1.2. Сутність та класифікація доходів місцевих бюджетів  

Розділ 2. Аналіз формування доходів місцевого бюджету 
Рівненської області 

2.1. Оцінка передумов формування доходів бюджету області  
2.2. Аналіз податкової складової бюджету регіону 

2.3. Аналіз неподаткової складової бюджету регіону 

Розділ 3. Пріоритетні напрями підвищення надходження доходів  
до бюджету Рівненської області 
 

Висновки 

Список використаної літератури 

Додатки 
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Додаток Е 
Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Кафедра фінансів та економічної безпеки 

Рівень вищої освіти____(перший) бакалаврський  
Галузь знань:  _________07 «Управління  та адміністрування» 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри фінансів та 
економічної безпеки 

  ___________________________  

«____»  __________20___  року 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

на кваліфікаційну  роботу бакалаврського рівня вищої освіти 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

керівник роботи____________________________________________________ 
                ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджено наказом Національного університету водного господарства та 
природокористування від «__» ______________р,     № ________ 

2. Строк подання студентом роботи   __________________________________   

Вихідні дані до роботи______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових 
креслень)_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 
видав 

Завдання 

прийняв 

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання______________________________________________ 

 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів дипломної роботи 

Строк  виконання 

етапів роботи 
Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Студент                   __________________  

 

Керівник роботи     ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


