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ВСТУП 
 

Сучасний фахівець з банківської справи може досягти успіху в своїй 

професіональній діяльності тільки в тому разі, коли він має чітке уявлення: що 

таке банк; які види банківських установ функціонують в банківській системі 

України, як здійснюється готівковий та безготівковий обіг, які принципи 

покладені в основу побудови банківської системи. 

Задля підсилення загальних та фахових компетентностей здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» передбачено написання курсової роботи зі 

спеціальності. 

Курсова робота зі спеціальності є одним з видів наукової роботи, 

самостійним навчально-науковим дослідженням студента і складовим 

елементом навчального плану підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, виконується на третьому курсі навчання та поєднує дисципліни 

циклу професійної підготовки бакалавра.  

Курсова робота зі спеціальності 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. 

Курсова робота зі спеціальності є однією з форм самостійного наукового 

дослідження студентів, яке забезпечує закріплення, поглиблення і узагальнення 

отриманих знань. З її виконання починається професійне становлення студентів, 

визначення їх здібностей у самостійному вирішенні поставлених задач.  

Завданням даних методичних вказівок є сприяння студентам у підготовці 

курсових робіт зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» освітньо-професійної програми «Банківська справа». 
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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Мета курсової роботи – полягає у виробленні навиків самостійного, 

творчого вивчення студентами проблем теорії і практики функціонування 

грошей, кредиту, основ здійснення грошово-кредитної та валютної політики 

держави, механізму функціонування ринку позичкового капіталу, грошового, 

кредитного та валютного ринків, грошово-кредитних систем на різних етапах 

суспільного розвитку. 

Написання та захист курсової роботи мають на меті: 

- дослідження процесів та отримання навичок у вирішенні конкретних 

задач щодо управління грошовими потоками в державі; 

- систематизацію, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних 

знань у сфері грошово-кредитної системи, отримання навичок творчого 

використання цих знань в науковій та практичній роботі; 

- оволодіння методами наукових досліджень, розвиток самостійної 

роботи. 

У процесі виконання курсової роботи студенти вирішують наступні 

завдання: 

- систематизують і аналізують економічну інформацію; 

- використовують аналітичні методи й прийоми для вивчення практичних 

проблем у сфері грошово-кредитної політики; 

- дають кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ і процесів, 

виявляють закономірності та тенденції їх розвитку; 

- знаходять шляхи підвищення ефективності функціонування грошової 

сфери; 

- узагальнюють оцінки, роблять висновки і пропозиції щодо 

удосконалення процесів які мають місце у банківській діяльності. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

До курсових робіт зі спеціальності ставляться такі основні вимоги:  

1. Високий теоретичний рівень. У роботі повинно міститися глибоке та 

змістовне висвітлення основних теоретичних положень, які ґрунтуються на 

використанні знань, отриманих у ході навчального процесу та при вивченні 

наукової літератури. 

2. Всебічний аналіз діючої практики організації грошово-кредитних 

відносин у країні на основі використання практичних матеріалів та цифрових 

даних. Аналіз повинен проводитися на основі вивчення конкретних матеріалів 

про фінансово-господарську діяльність підприємств різних форм власності та 

фінансово-кредитних установ, динаміки статистичних даних про розвиток 

економіки на макрорівні, а також про стан і основні тенденції міжнародних 

економічних відносин. 

3. Самостійне виконання і наявність елементів наукового підходу. 

Матеріали роботи повинні бути викладені послідовно та містити критичне 

відношення автора до наведених у літературі дискусійних положень, а також 
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самостійні висновки і пропозиції на основі проведеного аналізу. Безпосереднє 

переписування текстів з рекомендованої літератури не допускається. 

4. Своєчасне написання та правильне оформлення роботи з усіма 

необхідними реквізитами.  

Курсова робота, що виконана без належного урахування або з порушенням 

зазначених вимог, до захисту не допускається.  

 

3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Виконання і захист курсової роботи здійснюється відповідно до 

затвердженого кафедрою графіка, що регламентує термін вибору теми роботи, 

погодження плану, здачі виконаної роботи на кафедру та її захисту. 

Виконання курсової роботи зі спеціальності передбачає такі етапи: 
1) вибір та затвердження теми курсової роботи зі спеціальності;  

2) робота із інформаційною базою дослідження: аналіз нормативно-правової 

бази, статистичних та аналітичних даних, спеціальної літератури з проблем, що 

розглядаються, а також ознайомлення із методичними та інструктивними 

матеріалами; 

3) складання плану роботи, узгодження та затвердження його науковим 

керівником; 

4) узгодження термінів виконання кожного етапу курсової роботи зі 

спеціальності; 

5) написання та оформлення тексту курсової роботи зі спеціальності;  

6) подання завершеної курсової роботи на кафедру для рецензування та 

перевірки дотримання студентом вимог академічної доброчесності (унікальність 

тексту);  

7) доопрацювання курсової роботи (у разі необхідності) згідно із зауваженнями 

керівника;  

8) захист курсової роботи зі спеціальності. 

 

3.1 Підготовка до виконання курсової роботи 

 

Виконання курсової роботи починається з вибору її теми. Це один із 

найважливіших етапів дослідження, оскільки від правильного вибору теми у 

значній мірі залежить якість та теоретичний рівень роботи. Вибір студентами 

теми дослідження має бути достатньо обґрунтованим. При цьому вирішальними 

чинниками мотивації вибору теми повинні бути не стільки наявність та кількість 

літературних джерел з певної проблеми, скільки актуальність теми, її 

пізнавальна значимість, можливість поглиблення і розширення знань студента з 

відповідальних аспектів теорії і практики функціонування грошово-кредитних 

відносин у суспільстві. 

Кожен студент відповідно до сфери своїх інтересів, виявлених у процесі 

навчання обирає одну з тем, зазначених у переліку. Кількість студентів, що 

можуть працювати над однією темою, регламентується кафедрою, але як 

правило над однією темою працює один студент із групи. Таким чином в групі 
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тема курсової роботи не повинна повторюватися. Про обрану тему студент 

повідомляє кафедру, де вона реєструється і призначається науковий керівник. 

Студент за бажанням може запропонувати власну тему дослідження, окрім тих, 

що зазначені у переліку. У цьому випадку запропонована тема підлягає розгляду 

та затвердженню на засіданні кафедри. 

Після вибору теми наступним етапом виконання курсової роботи є підбір 

літератури з обраної для дослідження проблеми. Мінімальний перелік основних 

літературних джерел подається у даних вказівках, однак він відображає лише 

загальну уяву з того чи іншого напрямку дослідження, не розкриваючи усіх його 

глибинних аспектів. У зв’язку з цим для якісного виконання роботи студентам 

необхідно здійснити самостійний підбір ряду додаткових літературних джерел, 

аналіз яких забезпечив би належний рівень проведення дослідження обраної 

теми. 

Курсова робота повинна бути виконана на основі використання найбільш 

новітньої літератури, а це обумовлює необхідність ретельного вивчення нових 

видань підручників, навчальних і практичних посібників, монографій, а також 

статей у наукових журналах та періодичній пресі (зокрема таких, як «Банківська 

справа», «Вісник Національного банку України», «Вісник Економіки», 

«Актуальні питання економіки», «Світ фінансів», «Фінанси України», 

«Інноваційна економіка» та ряду інших).  

Необхідну статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях 

Національний банк України, Державна служба статистики України, Міністерства 

економіки України, Міністерства фінансів України, Головної державної 

податкової адміністрації України, а також на офіційних сайтах органів державної 

законодавчої та виконавчої влади, банківських установ. 

Після попереднього ознайомлення з рекомендованими та самостійно 

підібраними літературними джерелами, а також виходячи з переліку основних 

питань, запропонованих до розгляду при дослідженні певної теми, студент 

складає план курсової роботи, який подається на розгляд науковому керівнику. 

Питання плану визначають основний напрям курсової роботи, а тому 

повинні мати творчий характер, бути змістовними та охоплювати основні 

положення і проблеми теми. При цьому план не слід перевантажувати 

надмірною кількістю питань, а рекомендується включати 3-4 питання, що носять 

строго конкретний та взаємопов’язаний характер, доповнюють і розкривають 

одне одного. План, таким чином, повинен виступати логічною основою курсової 

роботи, відображаючи основні етапи процесу пізнання різноманітних аспектів 

проблеми, яка досліджується. Після узгодження та затвердження плану роботи 

студент приступає до написання курсової роботи. Під час написання роботи план 

може коригуватися. Коригування обов’язково погоджується з науковим 

керівником 

 

3.2. Структура і зміст курсової роботи 

 

Курсова робота повинна бути виконана самостійно і мати чітку і логічну 

структуру, складовими якої є вступ, теоретична частина та висновки (додаток А). 
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Завершена курсова робота повинна містити чотири основні розділи: вступ, 

основну частину, висновки та список використаної літератури.  

У вступі на 1-2 сторінках необхідно обґрунтувати актуальність обраної 

теми, її значущість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати методи 

дослідження, що використовувалися під час написання курсової роботи, а також 

дати коротку характеристику структури роботи (додаток Б). 

В основній частині належить викласти основні теоретичні та методичні 

положення роботи згідно з планом і відповідно до обраної теми. Основна частина 

курсової роботи передбачає написання 3-4 питань, у яких викладаються основні 

теоретичні та проблемні аспекти досліджуваної теми. В даній частині роботи 

необхідно показати економічну природу теми дослідження. Проаналізувати 

публікації в науковій і періодичній літературі по даній темі. Особливу увагу слід 

приділяти останнім публікаціям з теми дослідження. Викладаючи матеріал 

студент повинен показати вміння аналізувати і узагальнювати теоретичні 

матеріали. Обов’язковим є посилання на використану літературу, цитати, ідеї, 

іншу інформацію, яка використана в роботі. 

Обов’язковим є оцінка законодавчого та нормативного поля. У ході 

дослідження необхідно проаналізувати статистичні дані щодо вибраної теми в 

цілому по Україні, області, джерелом яких є статистичні щорічники, дані 

офіційних сайтів, звітні дані по конкретному суб’єкту фінансових відносин 

(якщо такий досліджується).  

Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є використання 

цифрових даних. Цифровий матеріал має бути представлений у вигляді таблиць 

і рисунків (схем, діаграм, графіків), які повинні бути логічним продовженням 

викладених теоретичних положень. На кожну таблицю та рисунок потрібно 

давати посилання на джерело інформації, супроводжувати їх аналізом змісту та 

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

наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати 

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

стосуються дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а в графіках та 

діаграмах – масштаб. 

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

діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його 

сприйняття. 

Усі наведені в тексті цитати також потрібно супроводжувати посиланнями 

на відповідні джерела. 

У висновках на 1-3 сторінках формулюються результати проведеного 

дослідження та основні практичні рекомендації, запропоновані автором. Перелік 

літературних джерел, використаних при написанні роботи, наводиться у списку 

літератури. 

До змісту роботи висуваються такі вимоги: 

- системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу; 

- логіка і науковий стиль викладеного матеріалу; 

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

великі фрагменти не сприяють його розумінню; 

- завершеність викладення кожної думки; 
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- виключення повторень. 

 

3.3. Порядок написання курсової робот 

 

Наступним після затвердження плану етапом виконання курсової роботи є 

безпосереднє її написання. Воно ґрунтується на глибокому вивченні 

літературних джерел, підборі та якісному аналізі цифрового і фактичного 

матеріалу, що загалом завершується формуванням тексту роботи. 

Під час вивчення літератури з обраної теми рекомендується робити 

конспективні виписки основних положень з наступним їх аналізом і 

використанням при написанні роботи. Безпосереднє переписування матеріалів 

літературних джерел у текст курсової роботи не допускається, оскільки це може 

різко знизити якість дослідження та порушити логіку викладення матеріалу, а 

тому такого роду роботи не можуть бути допущені до захисту і повертаються 

студентам на доопрацювання або повну переробку. 

Запорукою високої якості виконання курсової роботи є самостійне 

опрацювання наукової літератури з урахуванням того факту, що різні джерела 

містять різний підхід до розгляду одного і того ж питання, а його висвітлення 

здійснюється в різних умовах дослідження та з відмінних одна від одної точок 

зору. Тому під час вивчення конкретного літературного джерела необхідно 

усвідомити специфіку підходу автора до даної проблеми, аргументацію його 

позиції. У зв’язку з цим не слід копіювати логіку дискусій, розгорнутих у 

літературі, оскільки вони можуть торкатися найрізноманітніших проблем, а 

розглядати їх лише у плані безпосереднього відношення до теми курсової 

роботи. 

Необхідною умовою високого рівня написання курсової роботи є 

використання у процесі дослідження цифрового та фактичного матеріалу. Його 

джерелами можуть служити довідники та збірники державних статистичних 

органів, річні звіти, баланси, інша статистична і бухгалтерська звітність 

Національного банку України, комерційних банків, підприємств і організацій 

різних галузей економіки, законодавчі, урядові та банківські нормативні акти, що 

регламентують різноманітні аспекти функціонування грошово-кредитної 

системи України, а також статистичні матеріали зарубіжних кредитно-

фінансових установ, що характеризують особливості грошово-кредитних систем 

інших країн. 

Аналіз та обробку цифрових даних рекомендується проводити із 

застосуванням економіко-математичних методів на основі використання 

комп’ютерної техніки. Результати такого аналізу повинні стати безпосередньою 

підставою для формування практичних висновків і рекомендацій щодо 

вдосконалення певних аспектів грошово-кредитних відносин. 

Написання курсової роботи слід розпочинати лише після глибокого 

вивчення літературних джерел та усестороннього аналізу цифрових і фактичних 

матеріалів. Процес написання тексту роботи доцільно поділити на два етапи, 

перший з яких передбачає написання чорнового варіанту, виявлення та усунення 

неузгодженостей, неточностей, інших вад, а другий – переписування роботи 

начисто. 
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4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Загалом важливим елементом процесу якісного виконання курсової роботи 

є її правильне оформлення. Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці 

стандартного аркуша (А 4) та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: 

з лівого боку – 25 мм, правого – 15 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Шрифт – 

14, Times New Roman, інтервал між рядками – 1,5. 

Обсяг курсової роботи має бути в межах 30-35 сторінок стандартного 

формату А4  (без урахування списку використаної літератури та додатків), при 

цьому: вступ – 1–2 стор., висновки 2–3 стор. Теоретична частина (25–30 стор.). 

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку.  

Перша сторінка роботи є титульною. На ній зверху вниз послідовно 

вказуються наступні реквізити: назва міністерства, якому підпорядковується 

заклад вищої освіти (міністерство  освіти і науки); повна назва вищого 

навчального закладу (Західноукраїнський національний університет); назва 

кафедри (кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу); повна назва 

теми курсової роботи; прізвище, ім’я та по батькові студента з указанням шифру 

його академічної групи; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий 

ступінь та вчене звання; місто (Тернопіль) та рік виконання роботи.  Зразок 

титульної сторінки курсової роботи наведений у додатку В. 

Зміст роботи розміщують на другій сторінці. У ньому послідовно записують 

найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають номер сторінки, 

з якої воно починається.  

Титульна сторінка та зміст входять до загальної нумерації, але номер 

сторінки на них не ставиться. Номери сторінок проставляють, починаючи зі 

вступу. 

Рисунки, таблиці (які розміщені в тексті роботи), список літератури, 

додатки також включаються до наскрізної нумерації.  

Додатки слід позначати послідовно посередині сторінки великими літерами 

української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток 

А, Додаток Б та ін. Кожен додаток повинен мати тематичний заголовок. 

Кожен із розділів, а також список літератури починаються з нової сторінки, 

параграфи в межах розділу не починають писати з нового аркуша. Заголовки 

розділів, вступ, висновок, список використаних джерел  пишуться великими 

літерами, заголовок параграфів – малими. 

Текст роботи повинен бути старанно перевіреним автором після друку. 

Після списку використаних джерел студент ставить свій підпис і дату 

виконання. 

Робота переплітається або має бути зброшурована у наступній 

послідовності: титульна сторінка, зміст, вступ, розділи та параграфи (якщо є 

такі), висновок, список використаних джерел, додатки. 
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Оформлення таблиць, рисунків, цитат 

При наявності у роботі цифрового матеріалу його необхідно подавати у 

вигляді таблиці. Таблиці нумерують наскрізною нумерацією впродовж усієї 

роботи. Слово «Таблиця» та її номер пишуться жирним шрифтом над правим 

верхнім кутом таблиці, а під ним – заголовок, який повинен мати таблиця, 

друкують також жирним шрифтом з великої літери симетрично до тексту (по 

центру). Наприкінці заголовку таблиці крапку не ставлять. 

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. У 

разі перенесення таблиці у лівому верхньому кутку наступної сторінки слід 

писати: «Продовження таблиці...»  (без назви).  Якщо всі показники таблиці 

мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні – вказують 

у боковику. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск  «—». 

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. Громіздкі 

таблиці та схеми допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки, 

які нумерують окремо і поміщають після списку літератури. 

Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою 

діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. 

Знак «№» перед цифрою не ставиться. У роботі використовується наскрізна 

нумерація рисунків. Кожен рисунок розміщується по тексту після першого 

посилання на нього або на наступній сторінці, якщо рисунок завеликий. 

У роботі не допускається використання сканованих рисунків та таблиць. 

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу 

арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та 

порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід 

взяти у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до 

якої він належить. Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі. 

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення 

цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий 

номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через 

кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с. 10] 

означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 

5 на сторінці 10. При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності 

підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів 

посилання на сторінки не обов’язкове. 

 

Список використаних джерел оформляють у такій послідовності 

Всі джерела розміщуються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів 

або заголовків.  Усі джерела, включені до списку використаної літератури, 

нумеруються послідовно. Використані книги слід записувати у такій формі: 

Прізвище та ініціали автора (чи авторів), назва книги, місто видання, назва 

видавництва, рік видання. 

Приклади оформлення бібліографічного опису літератури у списку 

використаних джерел наведено в додатку Д. 

Кількість літературних джерел представлених у списку літератури повинна 

бути в межах 20-25 найменувань, з яких половина видані протягом останніх 

п’яти років. 
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5. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Підготовлена курсова робота подається на кафедру у зброшурованому 

вигляді (у твердих обкладинках, швидкозшивачі або папці) на рецензування. У 

рецензії науковий керівник дає загальну оцінку рівня виконання роботи, вказує 

на її позитивні і негативні моменти, визначає відповідність роботи встановленим 

вимогам та можливість її допуску до захисту або необхідність часткового 

доопрацювання чи повної переробки студентом. 

Основною формою перевірки якості виконання курсової роботи зі 

спеціальності є її захист, що проводиться індивідуально, у терміни, передбачені 

графіком, перед комісією у складі 2-3 викладачів, призначених кафедрою, та при 

безпосередній участі наукового керівника. 

Захист проводиться у формі короткої (на 5-8 хв.) доповіді студента про 

виконану роботу та відповідей на запитання членів комісії. У доповіді необхідно 

сформулювати актуальність теми, викласти основні теоретичні висновки та 

практичні рекомендації автора. 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

 

З урахуванням рівня виконання роботи та її захисту комісією дається 

загальна оцінка: «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно». У разі 

отримання студентом незадовільної оцінки призначається повторний захист. 

Курсові роботи, виконані на високому рівні, можуть бути заслухані на 

студентській науковій конференції університету, а також на інших практичних 

конференціях і конкурсах студентських  наукових робіт. 

Критерії оцінювання курсової роботи зі спеціальності: вичерпність та 

правильність викладу матеріалу, якість оформлення, переконливість відповідей 

студента під час захисту, відгук керівника (табл. 1). 

Таблиця 1 

Критерії диференціації оцінок 
За 

національною 

шкалою 

За шкалою 

ЗУНУ 

За шкалою 

ECTS Критерії диференціації 

Відмінно 90-100 A (відмінно) акуратно і правильно оформлена курсова робота, 

має цільову спрямованість, містить практичний 

результат і глибокий аналіз питань вибраної 

теми, висновки про позитивні моменти і 

недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків. 

Студент вільно володіє темою курсової роботи зі 

спеціальності; дає вичерпну відповідь на 

поставлені запитання. 

Добре 85-89 B (дуже добре) робота оформлена відповідно до вимог та подана 

до захисту у визначений кафедрою термін; 

студентом аргументуються пропозиції з теми 

дослідження, однак містяться певні труднощі 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Підготовка тексту роботи 60 

Захист роботи 40 
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щодо їх обґрунтування; на запитання членів 

комісії допускає окремі неточності, хоча загалом 

має тверді знання. 

75-84 C (добре) виконані всі встановлені вимоги, але є деякі 

недоліки методичного характеру, недостатньо 

аргументовані висновки й пропозиції. Студент 

на достатньому рівні володіє темою курсової 

роботи зі спеціальності, але припускається 

певних неточностей і похибок у логіці викладу 

змісту роботи або при аналізі практичного 

матеріалу 

Задовільно 65-74 D (задовільно) В оформленні курсової роботи допущено 

помилки. Переважна більшість питань 

висвітлена, однак містять описовий характер. 

При відповідях на запитання студент демонструє 

задовільні знання з теми дослідження, однак 

допускає помилки. 

60-64 E (достатньо) робота містить недостатньо елементів наукового 

дослідження, неглибокий аналіз, висновки і 

пропозиції погано аргументовані, текст 

оформлений неакуратно. Студент при відповідях 

на запитання непереконливо відповідає, плутає 

поняття, додаткові питання переважно 

залишаються без відповіді. 

Незадовільно 35-59 FX 

(незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання) 

У курсовій роботі зі спеціальності висвітлені не 

всі розділи або курсова робота підготовлена не у 

відповідності до вимог. На більшість запитань 

студент не дає задовільних відповідей. 

1-34 F (незадовільно 

з обов’язковим 

повторним 

курсом) 

Курсова робота зі спеціальності не відповідає 

вимогам. Студент не розкрив сутність питань 

теми дослідження.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

6. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

для студентів третього курсу денної та заочної форм навчання  

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

освітньо-професійної програми «Банківська справа» 

 

1. Сучасні тренди розвитку основних форм грошей в умовах цифрової 

економіки. 

2. Особливості функціонування грошових систем в умовах цифрового 

розвитку національної економіки. 

3. Банківське кредитування як джерело фінансового потенціалу суб’єктів 

господарювання. 

4. Аналіз кредитного портфеля комерційних банків України в умовах 

сучасних викликів. 

5. Банківський кредит як основна форма кредитних відносин. 

6. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування 

фізичних осіб в Україні. 

7. Вектори розвитку банківської системи України в умовах сучасних 

викликів. 

8. Особливості розвитку ринку банківських послуг в Україні. 

9. Забезпечення фінансової стабільності банків у контексті розвитку 

корпоративного управління. 

10. Механізм забезпечення фінансової безпеки банківського сектору 

економіки України. 

11. Напрями підвищення рівня фінансової безпеки банківського сектору 

економіки України в умовах військового стану. 

12. Роль Національного банку України у забезпеченні фінансової стійкості 

банків.  

13. Вектори забезпечення фінансової стійкості та надійності банків в 

Україні. 

14. Аналіз впливу показників діяльності банківських установ на їх 

фінансову стійкість в умовах військового стану. 

15. Тенденції валютного регулювання в Україні в умовах військового стану. 

16. Аналіз діяльності банків України на ринку платіжних карток. 

17. Роль банків у розвитку фінансово-промислових груп в Україні. 

18. Депозитні програми як основа депозитної політики вітчизняних банків. 

19. Аналіз сучасного стану ринку банківських депозитів в Україні. 

20. Проблемні кредити банківських установ: світова практика та вітчизняні 

реалії. 

21. Поняття та структура національної валютної системи. 

22. Особливості організації та роль Національного банку України у 

монетарному регулюванні економіки. 

23. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. 

24. Валютний ринок України. 

25. Особливості реалізації та напрями розвитку валютних операцій банків. 



 15 

26. Роль Національного банку України в реалізації валютної політики в 

умовах військового стану. 

27. Центральний банк в системі валютного регулювання. 

28. Банківське кредитування інноваційної діяльності: значення і напрями 

вдосконалення. 

29. Банківське кредитування малого та середнього бізнесу на сучасному 

етапі розвитку економіки України. 

30. Банківські операції з кредитування юридичних осіб і шляхи їх 

удосконалення. 

31. Необхідність і суть кредиту в умовах ринкової економіки. 

32. Система споживчого кредитування та його вдосконалення в банку. 

33. Стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні. 

34. Управління активами і пасивами банку. 

35. Власний капітал банку та проблеми капіталізації банківської системи 

України. 

36. Пасивні операції банків та методи управління пасивами. 

37. Страхування вкладів фізичних осіб. 

38. Управління капіталом банківських установ. 

39. Формування ресурсної бази банків в Україні. 

40. Прибутковість банківської діяльності: аналіз стану та стратегія 

управління. 

41. Стратегічне планування банківської діяльності. 

42. Управління ризиками в механізмі зміцнення фінансової стійкості банку. 

43. Банківський нагляд як інструмент забезпечення фінансової стійкості 

банківської системи. 

44. Економічні нормативи регулювання діяльності банків як складова 

системи банківського нагляду. 

45. Інструменти регулювання банківського сектору та напрями їх 

вдосконалення в умовах військового стану. 

46. Дистанційне обслуговування клієнтів у банках та перспективи його 

розвитку в Україні. 

47. Діяльність банків і страхових компаній на ринку фінансових послуг. 

48. Конкурентоспроможність банку на ринку банківських послуг. 

49. Місце і роль банківських установ на ринку фінансових послуг. 

50. Розрахунково-касове обслуговування господарюючих суб’єктів. 

51. Система банківських електронних послуг населенню в Україні. 

52. Антикризові заходи в забезпеченні стійкості та стабільності 

банківського сектору економіки. 

53. Страхування як один з методів управління ризиками при іпотечному 

кредитуванні. 

54. Управління банківськими ризиками. 

55. Діяльність небанківських кредитно-фінансових установ у контексті 

економічного зростання. 

56. Світовий досвід та вітчизняні реалії впровадження інновацій в 

роздрібному банківському бізнесі: 
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57. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської 

системи. 

58. Перспективи банківської системи України в умовах інтеграції та 

глобалізації. 

59. Роль транснаціональних банків у світовій банківській системі. 

60. Фінансове планування в банку та шляхи його вдосконалення. 

61. Місце і роль платіжних карток у грошовому обороті України. 

62. Організація діяльності платіжних систем. 

63. Організація міжбанківських розрахунків через систему електронних 

платежів Національного банку України. 

64. Інфляція в Україні та шляхи її подолання в сучасних умовах. 

65. Організація роботи з готівкового обігу установами банків України та 

шляхи її вдосконалення. 

66. Становлення та перспективи розвитку грошової системи України. 

67. Дискусійні питання сутності і функцій фінансів.  

68. Фінансова політика України на сучасному етапі: стратегічні цілі та 

завдання тактики.  

69. Бюджетна політика України: стан, проблеми, напрями вдосконалення.  

70. Фінансовий механізм: сутність та методи впливу на процеси суспільного 

відтворення.  

71. Роль фінансового механізму у реалізації фінансової політики.  

72. Види, форми і методи фінансового контролю.  

73. Загальнодержавні податки і збори, їх роль у формуванні доходів 

бюджету.  

74. Державний бюджет та його роль у бюджетній системі України.  

75. Бюджетне стимулювання економічного зростання.  

76. Бюджет як інструмент реалізації соціальної політики держави.  

77. Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного 

функціонування.  

78. Доходи Державного бюджету України: сутність, структура, напрями 

оптимізації.  

79. Бюджетні видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення.  

80. Бюджетний дефіцит: причини та соціально-економічні наслідки.  

81. Державний кредит: передумови виникнення та напрями оптимізації.  

82. Державний борг в Україні: специфіка управління та обслуговування в 

умовах воєнного стану.  

83. Боргова політики України в умовах повномасштабної військової агресії.  

84. Місцеві бюджети – фінансова основа органів місцевого самоврядування.  

85. Фінанси домогосподарств у фінансовій системі України. 

86. Оптимізація грошових потоків на підприємстві: вітчизняний досвід і 

зарубіжна практика. 

87. Фінансова стратегія управління капіталом підприємства. 

88. Управління формуванням власного капіталу підприємства. 

89. Управління формуванням позичкового капіталу підприємства. 

90. Оцінка вартості капіталу підприємства: основні підходи. 

91. Управління фінансовою діяльністю підприємства. 
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92. Напрями оптимізації структури капіталу підприємства. 

93. Фінансова стратегія і тактика управління активами підприємства. 

94. Напрями удосконалення управління дебіторською заборгованістю 

підприємства. 

95. Доходи та витрати на підприємстві: політика управління. 

96. Планування та управління формуванням прибутку підприємства. 

97. Інвестиційна діяльність підприємства та напрями її удосконалення. 

98. Методи оцінки інвестиційних проектів: практика застосування. 

99. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 

100. Оцінювання рентабельності підприємства. 

101. Оцінка ділової активності підприємства. 

102. Антикризове фінансове управління на підприємстві. 

103. Методи прогнозування банкрутства підприємств. 

104. Управління фінансовими ресурсами страхових компаній. 

105. Митна справа в контексті інтеграції України в глобальну економіку. 

106. Завдання митних органів України в умовах воєнного часу. 

107. Місце і роль митної справи в системі національної безпеки держави. 

108. Державна митна служба та її місце в повоєнному відновленні України. 

109. Ефективність справляння митних платежів в Україні. 

110. Зарубіжний досвід функціонування митних інституцій. 

111. Становлення управлінсько-організаційної структури митних органів в 

Україні. 

112. Економічний зміст митної вартості товарів та еволюція її 

калькулювання. 

113. Митна політика Європейського Союзу в умовах подолання COVID-19. 

114. Сучасний порядок митного оформлення та оподаткування особистих 

речей, що ввозяться громадянами в Україну. 

115. Засоби та способи переміщення товарів (інших предметів) через 

митний кордон України. 

116. Прагматизм переміщення товарів через митний кордон України у 

міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 

117. Митне оформлення та особливості оподаткування гуманітарної 

допомоги в умовах воєнного часу. 

118. Превенція порушення митних правил в Україні та ЄС. 

119. Спеціальні спрощення митних процедур при переміщенні товарів і 

транспортних засобів через митний кордон в умовах війни. 

120. Митно-брокерська діяльність та особливості її регулювання в Україні. 

121. Діджиталізація митної сфери України з урахуванням функціоналу 

автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор–2006». 

122. Перспективні напрями діджиталізації сервісної роботи митних та 

податкових органів в Україні на базі досвіду розвинених країн світу. 
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8. ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Структура курсової роботи 

Складові курсової 

роботи 

Вимоги до складових роботи Кількість 

сторінок 

Титульна сторінка Сторінка не нумерується ( приклад 

оформлення додаток В) 

1 

План Завіряється керівником (сторінка 

не нумерується) 

1 

Зміст Сторінка не нумерується 1 

Вступ Початок нумерації з 3 сторінки 1-2 

Питання 1 

Питання 2 

Питання 3 

Питання 4 

Починається з нової сторінки 

Починається з нової сторінки 

Починається з нової сторінки 

Починається з нової сторінки 

7-8 

8-9 

8-9 

7-8 

Висновки Починаються з нової сторінки 3-4 

Список використаних  

джерел 

Починається з  нової сторінки, не 

менше 20 джерел оформлених 

згідно вимог 

2-3 

Загальний обсяг роботи  30-35 

сторінок 
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Додаток Б 

Зразок оформлення вступу курсової роботи зі спеціальності 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Гроші відіграють важливу роль у 

господарській діяльності підприємств, у функціонуванні органів держави, у  

посиленні зацікавленості людей у розвитку і підвищенні ефективності 

виробництва, ощадливому використанні ресурсів. Значну роль у цьому процесі 

відіграє готівка –  невід’ємна складова частина грошового обороту. Тому від 

рівня організації системи готівкового обігу, її досконалості та сучасності, в 

значній мірі залежить рівень розвитку виробництва, функціонування банківської 

системи, соціальний рівень населення тощо. Таким чином питання організації 

готівкового обігу в державі, ролі готівки в діяльності комерційних банків є 

досить актуальними.  

Тема дослідження «Грошовий оборот, його економічна основа та 

структура» має важливе як теоретичне, так і практичне значення. Це 

пояснюється тим, що питання організації готівкового обігу, підвищення його 

ефективності в сучасних умовах господарювання мало висвітлені як в 

вітчизняній, так і зарубіжній літературі. Разом з тим практика потребує 

досконалого вивчення цього питання з метою підвищення ефективності як 

готівкового обігу зокрема, так і грошового обігу в цілому.  

Огляд літератури з теми дослідження. Теоретичною основою роботи 

стали законодавчі акти, нормативно-правові документи, навчальні посібники, 

періодична література, а також офіційні матеріали органів державної статистики, 

що відображають процес грошового обороту в Україні. Як основні, в роботі 

використані наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених: Мороза А. М., 

Савлука М. І., Пуховкіної М. Ф., Жукова Е. Ф. та інших. 

Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе як 

теоретичне, так і практичне значення. Це пояснюється тим, що необхідним є 

врахування всіх можливих переваг і загроз фінансової глобалізації та 
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особливостей функціонування  вітчизняної банківської системи для розробки 

стратегії підвищення її конкурентоспроможності та стабільності.  

Мета і завдання роботи. Метою курсової роботи зі спеціальності є 

узагальнення теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо 

організації готівкового обігу у сучасних платіжних системах, обґрунтування 

значимості грошового обороту в умовах становлення ринкових відносин в 

економіці України.  

У відповідності до мети в роботі поставлені наступні завдання: 

- обґрунтувати зміст економічної сутності «грошовий оборот» та 

визначити його місце в грошовій системі; 

- розглянути структуру грошового обороту; 

- дослідити механізм зростання маси грошей в обороті, її склад та 

показники; 

- проаналізувати структуру та динаміку готівкового обігу в державі; 

- дослідити  організацію проведення безготівкових та безготівкових 

розрахунків в Україні; 

- розглянути нормативно-правову базу регулювання грошового обігу в 

країні. 

Об’єкт дослідження –  процес функціонування грошового обороту, його 

місце та значення у грошовій системі країни. 

Структура курсової роботи зі спеціальності. Курсова робота зі 

спеціальності складається зі вступу, трьох питань, висновку та списку 

використаних джерел. 

 

  



 27 

Додаток В 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

НА ТЕМУ: 

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Виконав: студент 3 курсу, групи ФБСз-31 

Іваненко Іванна Іванівна 

 

Керівник: кандидат економічних наук,  

доцент кафедри фінансових технологій та 

банківського бізнесу 

Чайковський Я. І. 
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(підпис)   (прізвище та ініціали) 
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(підпис)   (прізвище та ініціали) 

_________________________________________ 

(підпис)   (прізвище та ініціали) 
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Додаток Д 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У 

СПИСКУ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Книга одного автора (підручники, навчальні посібники, монографії) 

Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч. 

посібник. Тернопіль : Карт-бланш, 2011. 393 с. 

Чайковський Я. І. Платіжні системи : навчальний посібник. Тернопіль : 

Карт-бланш, 2006. 210 с. 

 

Книга двох авторів  (підручники, навчальні посібники, монографії) 

Версаль Н. І., Дорошенко Т. В. Теорія кредиту : навч. посібник. К. : Вид. 

Києво-Мог акад., 2014. 483с. 

Любунь О. С., Раєвський К. Є. Банківський нагляд : підручник. К. : Центр 

навчальної літератури, 2015. 416 с.  

 

Книга трьох авторів (підручники, навчальні посібники, монографії) 

Вовчак О. Д., Шпаргило Г. Є., Андрійків Т. Я. Платіжні системи : навч. 

посібник. К. : Знання, 2014. 314 с. 

Любунь О. С., Кірєєв О. І., Денисенко М. П. Іпотечний ринок : підручник. 

К. : Атака, 2015. 288с. 

 

Книга чотирьох авторів(підручники, навчальні посібники, монографії) 

Реорганізація і реструктуризація комерційних банків : підручник / 

В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов, В. В. Салтінський, І. М. Вядрова. К. : Т-во 

«Знання», КОО, 2012. 216 с. 

 

Книга п’яти і більше авторів (підручники, навчальні посібники, 

монографії) 

Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Я. І. Чайковський, 

Н. Д. Галапуп та ін. ; за ред. О. В. Дзюблюка. Тернопіль : Вид-во ТНЕУ 

«Економічна думка», 2013. 696 с. 

Банківські операції: підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. 2-ге 

вид. випр. і доповн. Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2013. –88 с. 

Гроші та кредит : підручник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Тернопіль 

: ТНЕУ, 2018. 892 с. 

Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: навч. посібник /за ред. 

Б. Л. Луціва. 2-ге видання, перероб. Тернопіль: Карт-бланш, 2010. 225с. 

 

Статті з журналів: 

 

один автор: 

Дзюблюк О. В. Генезис функцій центрального банку в ринкових умовах 

господарювання. Вісник Національного банку України. 2012. №7. С.18-23. 
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багато авторів: 
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Електронні ресурси 
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