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Опис освітньої компоненти 
 
Міждисциплінарна курсова робота є одним з видів наукової роботи, самостійним 

навчально-науковим дослідженням студента, виконується на четвертому курсі навчання та 
поєднує декілька дисциплін професійної підготовки бакалавра. 

Міждисциплінарна курсова робота дає змогу виявити здатність студента самостійно 
осмислити проблему, творчо, критично її дослідити, набути вміння збирати, аналізувати і 
систематизувати літературні джерела, застосовувати отримані знання при вирішенні 
практичних завдань, а також формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета 
дослідження. 

Метою виконання міждисциплінарної курсової роботи є систематизація, закріплення та 
розширення теоретичних знань, їхнє застосування для вирішення конкретного практичного 
завдання відповідно до вимог освітньо-професійної програми «Митна та податкова справа». 

 

Послідовність виконання міждисциплінарної курсової роботи 
 
Виконання міждисциплінарної курсової роботи передбачає такі етапи: 
1) вибір та затвердження теми міждисциплінарної курсової роботи: 
2) критичний аналіз нормативно-правової бази, статистичної інформації та 

спеціальної літератури з проблем, що розглядаються; 
3) складання плану роботи; 
4) консультація з викладачем – науковим керівником щодо уточнення та 

затвердження плану курсової роботи; 
5) написання та оформлення тексту міждисциплінарної курсової роботи; 
6) подання завершеної міждисциплінарної курсової роботи на кафедру для 

рецензування та перевірки дотримання студентом необхідної кількості авторського тексту; 
7) доопрацювання міждисциплінарної курсової роботи (у разі необхідності) згідно із 

зауваженнями керівника; 
8) захист міждисциплінарної курсової роботи. 

 
Пререквізити 

 
Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОПП «Митна та 

податкова справа». 
 

Постреквізити 
 

Можливість здійснення подальшої науково-дослідної роботи за спеціальністю. 
 



Результати навчання 
1. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових 
ринків, банківської системи та страхування; 

2. 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); 

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

4. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування; 

5. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових 
процесів; 

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

7. Вміти використовувати спеціалізовані інформаційні системи для отримання та обробки 
даних у митній справі; 

8. Володіти навичками калькулювання митної вартості, розрахунку митних платежів, 
формування та подання митних декларацій, використовуючи інформаційні системи. 
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Політика оцінювання 
Система оцінювання та вимоги. Міждисциплінарна курсова робота повинна 

відповідати встановленим вимогам та виконуватися автором самостійно на основі 
опрацьованого актуального теоретичного, нормативно-правового і статистичного матеріалів, 
містити власні розробки і пропозиції, відзначатися практичною цінністю представлених до 
захисту результатів дослідження, бути належно структурованою та технічно оформленою. 
Перелік документів, необхідних для написання та захисту міждисциплінарної курсової роботи, 
а також вимоги щодо змісту, структури та порядку оформлення тексту, наведені у відповідних 
методичних рекомендаціях до виконання даного виду робіт.  

Політика щодо дедлайнів написання міждисциплінарної курсової роботи. 
Міждисциплінарна курсова робота подається на перевірку науковому керівнику у визначені 
ним терміни. Не пізніше, як за 10 днів до запланованої дати захисту робота у завершеному 
вигляді повинна бути представлена керівнику для підготовки рецензії.  

Політика щодо академічної доброчесності. Міждисциплінарні курсові роботи, які 
механічно переписані з літературних джерел, нормативних документів, неопрацьовані і 
неоформлені належним чином, а тим більше виконані шляхом дослівного використання 
тексту, ідей інших авторів без посилання на відповідні джерела інформації, до захисту не 
допускаються. Перевірка тексту міждисциплінарної курсової роботи на унікальність 
проводиться на основі програми Unicheck. Роботи мають відповідати Положенню «Про 
систему запобігання плагіату в академічних текстах працівників та здобувачів вищої освіти 
ЗУНУ» – https://www.wunu.edu.ua/opp/zyao/polozhennja-zapobgannja-plagatu.pdf. 

 
Підсумкове оцінювання 

Оцінка за міждисциплінарну курсову роботу виставляється за результатами її публічного 
захисту та змістового наповнення із врахуванням питомої ваги кожної складової залікового 
кредиту: 

 
Шкала оцінювання: 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90−100 відмінно А (відмінно) 

85−89 
добре 

В (дуже добре) 

75−84 С (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60−64 E (достатньо) 

35−59 

незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю 
повторного складання) 

1−34 F (незадовільно з обов’язковим 
повторним курсом) 

 

 
 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Підготовка тексту роботи 60 

Захист роботи 40 

https://www.amazon.com/Richard-W-Tresch/e/B001H6MZ5E/ref=dp_byline_cont_book_1

