
Методичні рекомендації до написання конкурсної  

аналітичної статті 

 

Аналітична стаття за своїм змістом - це стаття, у якій присутні аналіз та підсумок. 

Аналітична стаття має містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш 

ефективне вирішення питань, які зазначаються. Для цього потрібно здійснити збір та 

провести порівняльний аналіз інформації з різних літературних джерел, відшукати та 

опрацювати відповідні статистичні матеріали,  узагальнити  ці  вихідні  дані  та  

сформулювати  власні  висновки  й пропозиції.  

Творче опрацювання літературних джерел передбачає систематизацію 

теоретичного матеріалу, здійснення критичного аналізу виявлених підходів  та  точок  

зору.  На основі цього вироблення власного варіанту вирішення проблеми або 

приєднання до відомої, але найбільш оригінальної, на думку  студента,  точки  зору.  

Зарубіжний  досвід  необхідно  опрацьовувати через  призму  можливостей  його  

адаптації  до  умов  вітчизняних  підприємств.  

Теоретичні посилання та пропозиції необхідно підкріплювати цифровою 

інформацією та іншими  ілюстративними  матеріалами.  Переписування тексту 

літературних джерел без посилань на автора або без творчого опрацювання не 

допускається. Креативний підхід у написанні аналітичної статті вітається. 

Унікальність статті повинна бути не нижче 80 % . 

 

1. Порядок виконання курсової роботи 

Написання конкурсної роботи складається з таких основних етапів: 

- осмислення обраної теми; 

-  складання структури аналітичної роботи; 

- добір та вивчення літератури і фактичного матеріалу; 

- написання та оформлення статті; 



- у разі попадання роботи після оцінки жюрі до трійки кращих - підготовка до 

захисту і захист конкурсної роботи . 

 

2.  Зміст, структура та обсяги курсової роботи 

Конкурсна робота повинна мати чітку та логічну побудову. Складовими частинами 

статті мають бути: 

- вступ;  

- основна частина; 

- висновки; 

- список  використаних  джерел;   

- додатки (у  разі  необхідності).  

 

Гармонійне поєднання структурних частин роботи суттєво впливає на її 

результативність. Виходячи з цього, основні розділи аналітичної статті мають бути 

органічно пов’язані між собою: теоретичні положення повинні служити початковою 

точкою для виконання конкретних розрахунків та здійснення аналізу, а запропоновані 

заходи повинні бути всебічно обґрунтовані.  

 

У вступі стисло характеризується сучасний стан розробки проблеми та питань, що 

вимагають вирішення. Зокрема, у вступі обґрунтовується актуальність теми, об’єкт і 

предмет дослідження (за бажанням), характеризується рівень опрацювання проблеми у 

вітчизняній і зарубіжній літературі, виокремлюються дискусійні питання та невирішені 

проблеми. Обґрунтування актуальності теми не повинно бути багатослівним. Досить 

кількома реченнями розкрити  головне – сутність проблеми,  з чого випливає й 

актуальність  теми.  

 

Основна частина передбачає безпосередній виклад сутності теми, всебічне 

висвітлення її основних положень. Вона містить: а) огляд літератури за темою; б) 

узагальнення теоретичної та аналітичної інформації; в) розробку основних напрямків 

(пропозицій) щодо удосконалення фінансових відносин. Огляд літератури за темою 

конкурсної роботи є теоретичною основою досліджуваної проблеми і використовується 

для аргументації, узагальнення та поглиблення основних положень теми, конкретизації 

подальших пропозицій.  

Студент повинен виконати детальний аналіз та оцінку фактичного стану 

досліджуваної проблеми.  

Цей  розділ  повинен  бути  максимально  насиченим  фактологічною інформацією,  

представленою  у  вигляді  таблиць,  діаграм,  графіків,  схем тощо.  



У висновках необхідно підвести підсумки досліджень, які проведені в конкурсній 

роботі, акцентувати увагу на пропозиціях, їх значущості для успішної реалізації питань 

і проблем, окреслених у статті.  

 

3. Захист робіт 

Тривалість захисту конкурсної роботи не повинна перевищувати 15 хвилин. У 

своєму виступі студент повинен відобразити таке: результати проведеного аналізу за 

обраною темою, конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми або напрями 

удосконалення відповідних процесів з обґрунтуванням можливості їх реалізації в 

реальних умовах, при цьому можна робити посилання на ілюстративний матеріал, що 

винесений на захист. Виступ не повинен містити загальних відомостей, теоретичних 

положень, що містяться у літературних або нормативних документах, оскільки вони не 

є предметом захисту. Особливу увагу необхідно сконцентрувати на власних висновках і 

рекомендаціях, відповідях на зауваження рецензента.  

За результатами оцінки захисту в той же день обирається переможець, шляхом 

голосування незалежного жюрі.  

 

 

 


