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Мельник К.М., Ролінський О.В. Методичні матеріали для виконання 

курсової роботи з навчальної дисципліни «Банківська система» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної 

форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

 
Методичні матеріали містять загальні вимоги до курсової роботи, інформацію 

про етапи підготовки курсової роботи, вибір теми і складання плану, підбір 

літератури, статистичної інформації та інших матеріалів, структуру та зміст курсової 

роботи, оформлення, порядок рецензування і захисту курсової роботи, навчально-

методичне забезпечення. Подана тематика курсових робіт з дисципліни, яка 

відповідає змісту навчальної програм дисципліни «Фінанси, банківська 

справа та страхування». Призначені для студентів спеціальностей 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» та 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» (скорочена програма) усіх форм навчання. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Банківська система є невід’ємною частиною економіки. Вона розвивається, 

трансформується і адаптується до тієї системи фінансових відносин, яка склалася в 

державі. 

Всі аспекти і сфери діяльності комерційних банків об’єднані єдиною стратегією 

розвитку банківської системи, мета якої - досягнення прибутковості і ліквідності. 

Ефективність, стабільність та надійність роботи комерційних банків залежать від 

проведеної ними політики, пов’язаної із залученням та розміщенням грошових ресурсів.  

За таких обставин підвищення вимог до підготовки фахівців із банківської справи з 

високим рівнем знань у сфері банківських інформаційних технологій та фінансових 

інновацій є необхідним. 

Логічним продовженням вивчення дисципліни є виконання курсової роботи, яка 

покликана поглибити теоретичні і практичні знання, набуті студентами при вивченні 

курсу, навчити самостійно узагальнювати та викладати матеріал, користуватись 

законодавчими та нормативними актами, статистичним матеріалом, періодичними 

виданнями, електронними ресурсами та іншими інформаційними джерелами.  

Курсова робота – це робота, що виконується здобувачем, є навчально-

дослідницькою роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань 

та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією, 

готовність здобувачів до самостійного вирішення сучасних фінансових проблем. 

У процесі написання курсової роботи студентам необхідно провести дослідження 

діяльності банків України та інших держав та центрального банку, як регулятора процесів, 

що відбуваються в банківській та фінансовій системах, відповідних змін в економіці 

країни, виявити існуючі проблеми й оцінити дієвість заходів центрального банку щодо їх 

вирішення, надати пропозиції щодо удосконалення діяльності банків України та інших 

держав. Як джерела дослідження під час виконання курсової роботи студенти повинні 

використовувати спеціальну економічну літературу, законодавчі та нормативні акти 

України, періодичну літературу, матеріали офіційного сайту та звітність банків та НБУ, 

статистичні дані тощо. 

Метою виконання курсової роботи є поглиблене осмислення професійної 

проблематики, комплексне опанування матеріалу і методів самостійного дослідження, 

послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань з 

дисципліни «Банківська система».  

Завданнями курсової роботи є:  

- узагальнення теоретичних засад у сфері банківської справи, розуміння основних 

тенденцій та напрямів еволюції;  

- визначення суті, законів, принципів і механізмів банківської системи в розвитку 

суспільства;  

- формулювання конкретної прикладної проблеми, що не знайшла достатнього 

висвітлення у науковій літературі та потребує інноваційних пропозицій для її вирішення; 

- систематизація та поглиблення теоретичних знань у процесі аналізу та 

узагальнення цифрового матеріалу; 
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- застосування сучасної методики дослідження з використанням таблиць, графіків, 

схем, діаграм та інших графічних рисунків. 

Тематика курсових робіт відповідає завданням навчальної дисципліни, постійно 

оновлюється кафедрою фінансів, банківської справи та страхування, враховує зміни, що 

відбуваються в законодавчій сфері, відображає існуючі проблеми, світові тенденції 

розвитку та має актуальну спрямованість в умовах України.  

Розроблені методичні вказівки спрямовані на надання навчально- методичної 

допомоги студентам під час виконання курсової роботи з дисципліни «Банківська 

система». 

У курсовій роботі студент має показати:  

 знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у банківській 

сфері;  

 уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчим та 

інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити 

обґрунтовані висновки щодо поліпшення банківських відносин і вдосконалення 

банківської системи; 

  здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та 

узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з 

використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків.  

Курсова робота підводить підсумки результативності вивчення фахових навчальних 

дисциплін навчального плану. Курсова робота виконується як самостійна розробка 

актуального питання (теми) фахової сфери і водночас є також науково-практичним 

дослідженням, що характеризує рівень теоретичної підготовки та практичних навиків 

студента, його наукову ерудицію і глибину професійних знань і навиків, отриманих за 

період навчання. 

У процесі виконання курсової роботи здобувач вищої освіти бакалаврської програми 

у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:  

- знання загальнотеоретичних, професійно-орієнтованих дисциплін, які розкривають 

теоретичні основи та практичні питання з фаху;  

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до 

цілей дослідження; 

 - вміння формулювати наукові висновки і обґрунтовувати конкретні пропозиції 

щодо вдосконалення управління на основі об'єкта дослідження;  

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки у процесах та 

явищах у галузі публічного управління.  

У курсовій роботі повинні ставитися і вирішуватися актуальні питання фахової 

сфери, демонструватися ерудиція й уміння здобувача аналізувати проблеми і пропонувати 

оригінальні висновки, проекти рішень, а також знання спеціальної літератури тощо.  

Курсова робота – творча праця, результатом якої може бути і нетрадиційний, 

оригінальний погляд на поставлену проблему. У процесі виконання курсової роботи 

здобувач виявляє свою науково-дослідну зрілість, готовність до практичного застосування 

отриманих знань, кваліфікованого вирішення професійних проблем.  

Отже, підготовка курсової роботи дає можливість здобувачу глибше вивчити основні 

питання професійного спрямування та на підставі цього робити самостійні висновки і 

узагальнення. 
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Основні етапи виконання курсової роботи:  

1. Вибір і затвердження теми курсової роботи.  

2. Розробка завдання на курсову роботу, складання календарного плану виконання. 

 3. Складання попереднього плану.  

4. Добір літературних джерел і фактичного матеріалу. 

 5. Консультація з науковим керівником і уточнення/затвердження плану курсової 

роботи.  

6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому 

керівникові.  

7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення курсової 

роботи. 

8. Подання роботи на кафедру для реєстрації та рецензування.  

9. Доопрацювання роботи після рецензії.  

10. Підготовка тексту доповіді, наочних матеріалів для захисту.  

11. Захист курсової роботи перед комісією. 

 

2. СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота з дисципліни «Банківська система» виконується студентами 

самостійно на основі залучених з доступних інформаційних джерел теоретичних, 

статистичних та звітних матеріалів щодо функціонування банківських систем з 

використанням новітніх вітчизняних і зарубіжних методів наукових досліджень. 

Основні вимоги до курсової роботи:  

1. Актуальність теми. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь 

актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку економіки та 

суспільства, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури 

діяльності банківських установ.  

2. Рівень теоретичного обґрунтування. Ця вимога означає, що здобувач повинен 

розкрити обрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку економічної науки, 

використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події з 

позицій сьогодення. Крім того, здобувач повинен достатньо  повно розкрити основні 

поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити у зміст матеріалу 

тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади. 

3. Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні бути такі елементи 

дослідження:  

 опрацювання достатньої кількості сучасних вітчизняних і зарубіжних літературних 

та електронних джерел (нормативно-правової бази, підручників, навчальних посібників, 

монографій, довідників, енциклопедій, журнальних та газетних статей, статистичних 

щорічників, даних мережі Інтернет тощо);  

 систематизація та аналіз різних методів, поглядів і підходів та формування на цій 

основі власного бачення щодо вирішення зазначених у роботі проблемних питань;  

 порівняльний аналіз досліджуваної теми у вітчизняній та зарубіжній практиці;  

 розробка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення тих чи інших положень. 

4. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до якості курсової роботи. Робота 

повинна бути граматично та стилістично правильно написана. Для цього потрібно 
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дотримуватись норм орфографії української мови та методичних рекомендацій щодо 

оформлення курсової роботи. Виконання зазначеної вимоги має на меті сформувати у 

здобувача культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись йому в подальшій 

професійній діяльності. 

За структурою курсова робота має містити:  

 титульну сторінку; 

 завдання на курсову роботу; 

 рецензія; 

 зміст; 

 вступ; 

 основна частина ( теоретичний, аналітичний та проектний розділи); 

 висновки; 

 список літератури;  

 додатки.  

Титульна сторінка містить інформацію про вид роботи, найменування теми, дані 

про виконавця та керівника курсової роботи (Додаток А). 

Завдання на курсову роботу та календарний план її виконання є невід’ємною 

частиною роботи. Типовий бланк завдання заповнюється згідно з наведеними реквізитами 

і затверджується керівником (Додаток Б). 

Зміст курсової роботи має вказувати на всі розділи і підрозділи роботи з 

відповідною нумерацією сторінок. Складається студентом самостійно і погоджується з 

науковим керівником. 

Зміст має бути послідовним, назви розділів і підрозділів короткими, але відбивати 

сутність того, що необхідно викласти для розкриття теми курсової роботи. Особливу 

увагу при складанні змісту необхідно зосередити на розгляді проблемних (перспективних) 

питань. Приклад складання змісту курсової роботи наведено в Додатку В.  

У вступі обґрунтовується актуальність теми курсової роботи та важливість її 

виконання, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт досліджень, наводиться 

послідовність розгляду матеріалу, зазначаються основні інформаційні джерела, підходи та 

методи, що будуть використані в роботі.  

Вступна частина не повинна перевищувати 2 – 3 сторінок. 

У розділах основної частини роботи детально розглядаються методика й техніка 

дослідження й узагальнюються отримані результати. Основна частина курсової роботи 

повинна складатися з трьох розділів:  

1) огляд літератури за темою;  

2) узагальнення теоретичної і аналітичної інформації;  

3) розробка основних напрямів (пропозицій) удосконалення аналізу в банках. 

У теоретичному (першому) розділі на основі опрацювання інформаційних джерел 

надається змістовний опис теоретичних та методологічних положень з обраної теми 

досліджень з обов’язковим посиланням на використану літературу, законодавчу та 

нормативну базу України. З метою більш глибокої аргументації та узагальнення 

теоретичних положень теми, студент повинен використовувати матеріали періодичних 

фахових видань та електронні інформаційні джерела, у тому числі зарубіжні. Особлива 

увага приділяється дискусійним проблемним питанням: різні точки зору студент повинен 

критично проаналізувати і на основі цього сформулювати і аргументувати свою думку. 
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У другому розділі основної частини дається повне й системне викладення 

конкретної проблеми, механізм її реалізації. Другий розділ повинен містити аналіз 

практики роботи банківської системи або окремої установи банку відповідно до теми 

дослідження. 

Метою аналітичної частини роботи є обґрунтування резервів зростання кількісних та 

покращення якісних показників функціонування об'єкта дослідження. Інформаційною 

базою для аналізу виступають дані об'єкта дослідження у динаміці. Також фактичний 

цифровий матеріал можна використовувати із періодичних фахових видань, таких, як 

«Вісник НБУ», «Банківська справа», «Фінанси України», «Бизнес», «Бюллетень 

финансовой информации», «Урядовий кур’єр», «Голос України» та ін.  

Аналітичний розділ курсової роботи має містити результати аналізу сучасного 

стану та тенденцій розвитку об’єкта досліджень. Для цього студенту необхідно: 

 підібрати та проаналізувати фактичні дані (статистичні, звітні) не менш ніж за три 

останні роки; 

  за результатами аналізу зробити висновки з обов’язковим акцентом щодо 

наявних проблем у функціонуванні об’єкта досліджень; 

  виявити чинники, що викликали проблеми та розглянути можливі на- прямки 

усунення недоліків. 

Аналіз стану розвитку об’єкта досліджень, назву та місце розташування якого не 

вказано в темі роботи, необхідно здійснити на реальних даних конкретної банківської 

системи (комерційних або центральних банків) за вибором студента. 

При написанні аналітичного розділу курсової роботи студент має показати вміння:  

 застосовувати сучасні економіко-математичні методи та моделі;  

 аналізувати та узагальнювати матеріал в логічній послідовності викладення;  

 виявляти та формулювати проблемні питання в діяльності об’єкта досліджень; 

  робити відповідні висновки за результатами аналізу з обґрунтуванням 

необхідності вдосконалення поточного стану розвитку об’єкта.  

Для наочності матеріал необхідно подавати в табличному вигляді з побудовою 

графіків і діаграм.  

У третьому розділі розробляються і обґрунтовуються рекомендації з підвищення 

ефективності банківського аналізу із застосуванням нових методик, запозиченням та 

адаптацією зарубіжного досвіду, використанням економіко-математичних методів у 

межах досліджуваної проблеми. 

У цьому розділі повинні бути викладені сутність, мета і методи заходів, що 

пропонуються, наведені вихідні дані та виконані необхідні розрахунки, які потрібно 

здійснити перед впровадженням у практику. Пропозиції мають бути конкретними та 

пов'язаними з теоретичними положеннями роботи, розглянутими в першому розділі. 

Висновки є узагальненням положень, що були викладені в курсовій роботі. Вони 

повинні підкреслювати актуальність і значення теми роботи в цілому. Слід подати 

найважливіші теоретичні та практичні результати дослідження, які випливають з основної 

частини курсової роботи, вказати основні недоліки та шляхи вдосконалення аналізу в 

банках. 

Список літератури має містити не менше 30 найменувань, в ньому бажана 

присутність інших інформаційних джерел, крім наведених в даних методичних вказівках. 

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або 
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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 [8, с.12] означає, що цитату взято з джерела, 

зазначеного у списку літератури під номером 8 на сторінці 12. При цитуванні текстів із 

газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом 

нормативних документів посилання на сторінки не обов’язкове. Наприклад: [16]. 

В додатки вносяться форми звітності, інші таблиці з фактичним матеріалом та 

статистичними даними, схеми, діаграми тощо, на які мають бути посилання в тексті 

роботи.  

Загальний обсяг курсової роботи (без додатків і літератури) має складати не менш 40 

сторінок машинописного тексту, з них: вступ – 2 сторінки, теоретичний розділ – 10-15 

сторінок, аналітичний – 10-15 сторінок, проектний – 5-10 сторінок, висновки – 2-3 

сторінки.  

Курсова робота має представляти єдине ціле, всі її розділи повинні бути органічно 

пов’язаними між собою та підпорядкованими основній меті, завданням і спрямованості 

теми. 

3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота може бути написаною від руки, або надрукованою за допомогою 

комп’ютерної техніки. Пишуть або друкують курсову роботу на одному боці білого 

паперу формату А4 (210х297 мм), залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, 

праве – не менше 10 мм, верхнє та нижнє – не менше 20 мм. Якщо робота виконується 

машинописним текстом, вона повинна бути набрана  шрифтом Times New Roman, розмір 

шрифту – 14 пунктів, між строковий інтервал – полуторний. 

Роботу підшивають у папку-швидкозшивач без використання файлів. 

Нумерація. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який 

включається до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер 

сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у верхньому 

правому куті сторінки без крапки в кінці. Додатки не нумеруються. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися під час написання 

курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і 

нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним 

способом. Допускається не більше двох виправлень на одній сторінці. 

Такі структурні частини роботи, як реферат, зміст, перелік умовних скорочень, 

вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, додатки потрібно починати з 

нової сторінки. Реферат, зміст, перелік умовних скорочень, вступ, висновки, список 

використаної літератури та додатки не мають порядкового номера (тобто не можна писати 

1. Вступ, або 4. Висновки). 

Номер та назва розділу пишеться у вигляді заголовків симетрично тексту. 

Переноси слів у назвах розділів не допускаються. Крапка в кінці заголовку не ставиться. 

Якщо заголовок складається із двох речень, їх розділяють крапкою. Підкреслювання 

заголовків не допускається. 

Рекомендований розмір шрифту заголовків – 16 пунктів. Допускається 

використання жирного шрифту. 



10 
 

Розділи нумерують арабськими цифрами (1, 2, 3 і т.д.). Підрозділи починаються з 

абзацного відступу і мають нумерацію в межах кожного розділу. Номер пункту включає 

номер розділу і порядковий номер підрозділу розділені крапкою ( 1.1, 2.3, 3.2). Після 

номеру розділу, підрозділу в тексті роботи ставиться крапка. Відстань між заголовками 

розділу, підрозділу і текстом  – 3 інтервали. 

Додатки починаються з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому куті 

великими прописними буквами номера додатка (Додаток А), а симетрично тексту – його 

назву. По тексту роботи на всі додатки повинні бути посилання. Додатки розміщуються у 

порядку посилання на них по тексту роботи. Додатки позначаються такими буквами А, Б, 

В, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Ю, Я. 

Таблиці. Цифровий матеріал курсової роботи повинен оформлятись у вигляді 

таблиць.  

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують 

симетрично до тексту. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (за винятком 

таблиць у додатках). В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщується напис «Таблиця 2.1» (перша таблиця другого розділу).  

Заголовки граф і рядків стосуються тих даних, які в них наведені. Заголовок кожної 

графи таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторення тематичного 

заголовка в заголовках граф і рядків, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, 

виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються. Заголовки граф повинні 

починатись з великої літери, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне 

речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.  

Приклад побудови таблиці 

Таблиця 2.1 

Назва таблиці 

Головка  Заголовки граф 

 Підзаголовки 

граф 

 

Рядки (заголовки)    Графи 

(колонки) 

 

    

    

 

Приклад оформлення таблиць наведено в Додатку Е. Таблицю розміщують після 

першого згадування про неї в тексті роботи, так, щоб її можна було читати без повороту 

переплетеного боку курсової роботи або  з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з 

великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. Таблиці які 

розміщуються на одній сторінці переносити не можна. 

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому 

ставлять прочерк. 

При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер 

вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть 

слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад «Продовження табл. 

1.2». 

Ілюстрації.  
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Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після 

тексту, де вони вперше згадані, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені 

на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за 

винятком ілюстрацій та таблиць, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: Рис. 2.1. (перший рисунок другого розділу). Номер ілюстрації, її назва і 

пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією .Приклад оформлення 

рисунків наведено в Додатку Ж. 

Формули. При використанні формул потрібно дотримуватися певних техніко-

орфографічних правил. 

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, 

добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується 

також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних 

формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. 

Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині 

рядків тексту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати безпосередньо 

під формулою в послідовності, у якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і 

числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі 

слова «де» без двокрапки. Рівняння і формули треба відділяти від тексту вільними 

рядками. Вище і нижче кожної формули залишають не менше одного вільного рядка.  

Нумерація формул також потребує знання деяких особливостей її оформлення. 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші 

нумерувати не рекомендується. Порядкові номери позначають арабськими цифрами в 

круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, 

який не вміщується у рядку з формулою, перекосять у наступний нижче формули. Номер 

формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка.  

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. Для 

підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для 

критичного аналізу того чи іншого друкованої праці слід наводити цитати. Науковий 

етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення 

наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.  

Загальні вимоги до цитування такі: 

- текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в граматичній 

формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. 

Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком 

тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так 

званий»; 

- цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту 

і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається 

без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у 

будь-якому місці цитати (на початку, всередині, в кінці). Якщо перед випущеним текстом 

або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається; 

- кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 
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- при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми 

словами), що дає значну економію тексту, слід бути максимально точним у викладі думок 

автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і робити відповідні посилання на 

джерело; 

- цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і те і те знижує 

рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження компілятивності праці, а 

недостатнє – знижує наукову цінність викладеного матеріалу; 

- якщо треба виявити ставлення автора курсової роботи до окремих слів або 

думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак 

запитання. 

При використані відомостей, матеріалів з монографій, оглядових статей, інших 

джерел, що мають велику кількість сторінок, в посиланні слід точно вказати номери 

сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул джерела, на яке дано посилання в тексті курсової 

роботи. 

Посилання в тексті роботи на джерела роблять згідно з їх переліком у квадратних 

дужках.  

Посилаючись на публікації інших авторів, студент повинен висловити власну 

думку, або критичні зауваження щодо розглянутих питань. 

Оформлення списку використаних джерел. Бібліографічний апарат в роботі – 

ключ до використаних автором джерел. Крім того, він певною мірою відбиває наукову 

етику і культуру наукової праці. Саме з нього можна зробити висновок про ступінь 

ознайомлення студента з наявною літературою з досліджуваної проблеми. 

Бібліографічний апарат роботи складається з бібліографічного списку (списку 

використаних джерел) і бібліографічних посилань, які оформлюються відповідно до 

Національного  стандарту України ДСТУ 8302:2015. 

Список використаних джерел – елемент, котрий містить бібліографічні описи 

використаних джерел і розміщується після додатків. Такий список - одна із суттєвих 

частин роботи, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь 

фундаментальності проведеного дослідження. 

Літературні джерела можна розміщувати такими способами:  

1) у порядку появи посилань у тексті (найзручніший для користування і 

рекомендований під час написання курсової роботи);  

2) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;  

3) систематизовано. 

При другому способі джерела розміщують в алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів або заголовків. У третьому випадку список використаних джерел формують у 

такій послідовності:  

- Конституція України;  

- Кодекси;  

- Закони України;  

- Укази Президента України;  

- Постанови Верховної Ради України;  

- Постанови Кабінету Міністрів України;  

- Нормативні акти міністерств та відомств;  

- Міжнародні правові акти;  

- наукова, навчально-методична, фахова література;  
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- наукова, навчально-методична, фахова література, видана іноземними мовами. 

Відомості про джерела, включені до списку, треба подавати відповідно до вимог 

державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Бібліографічний опис 

джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи.. 

Правила оформлення додатків. Додатки оформляють як продовження роботи на 

наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку 

появи посилань у тексті роботи. Кожен із них починають з нової сторінки, їм дають 

заголовки, надруковані вверху малими літерами з першої великої симетрично стосовно 

тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої 

друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Текст кожного додатка 

за потреби може бути поділений на розділи й підрозділи, пронумеровані у межах кожного 

додатка: перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, 

наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – підрозділ 3.1 додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного 

додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д); формула 

(А. 1)- перша формула додатка А. 

 

4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Виконання курсової роботи розпочинається з вибору студентом теми. Обрання 

теми курсової роботи здійснюється із розробленої та рекомендованої кафедрою фінансів, 

банківської справи та страхування тематики. 

Рекомендована тематика курсових робіт: 

1. Банківська система України (зарубіжної країни) та її характеристика. 

2. Національний банк України (Центральний банк зарубіжної країни), його роль та 

значення для функціонування банківської системи. 

3. Особливості державної реєстрації банку в зарубіжній країні.  

4. Проблеми реєстрації банків та ліцензування банківської діяльності в Україні. 

5. Національний банк – провідник грошово-кредитної політики. 

6.  Особливості формування регіональної мережі банків. 

7. Комерційний банк як суб’єкт господарської діяльності.  

8. Особливості формування та використання капіталу банку.  

9. Механізми забезпечення достатності капіталу банку.  

10. Депозитні ресурси банку та операції, пов’язані з їх формуванням. 

11. Організація депозитних операцій банку з фізичними особами. 

12. Облігації як інструмент формування ресурсів банку.  

13. Використання ресурсів міжбанківського кредитного ринку для провадження 

банківської діяльності. 

14.  Організація безготівкових розрахунків.  

15. Організація банківського кредитування з використанням платіжних карток.  

16. Комерційний кредит і вексельний обіг. 

17. Банківські кредити, пов’язані з вексельним обігом . 

18. Організація короткострокового банківського кредитування.  

19. Організація споживчого банківського кредитування.  

20. Організація інвестиційного банківського кредитування.  

21. Організація консорціумного банківського кредитування.  

22. Організація іпотечного банківського кредитування.  

23. Організація банківського кредитування малого бізнесу.  
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24. Оцінка кредитоспроможності позичальника банку.  

25. Організація гарантійних операцій банків.  

26. Робота банків з проблемними кредитами.  

27. Організація короткострокового банківського кредитування експортера та 

імпортера.  

28. Довгострокове банківське кредитування зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств. 

29. Управління кредитним портфелем комерційного банку.  

30. Лізингові операції комерційного банку та проблеми їх розвитку в Україні. 

31. Способи забезпечення банківських позик.  

32. Оцінка індивідуального кредитного ризику банку.  

33. Інвестиційні операції банків з цінними паперами.  

34. Формування та управління портфелем цінних паперів банку.  

35. Організація андерайтингу в банку.  

36. Депозитарна діяльність банків.  

37. Посередницькі операції банків на ринку цінних паперів України.  

38. Банківські гарантії в міжнародній торгівлі.  

39. Розрахункове обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств.  

40. Форми міжнародних банківських розрахунків.  

41. Механізм формування доходів банку.  

42. Механізм забезпечення фінансової стійкості банків.  

43. Витрати банку: сутність і фактори, що їх визначають.  

44. Механізм формування та розподілу прибутку банку.  

45. Механізм забезпечення ліквідності банку.  

46. Банківські послуги та їх роль у розвитку комерційного банку. 

47. Особливості діяльності спеціалізованих банків в Україні.  

48. Банківські інновації та їх використання в банківській діяльності.  

49. Оцінка ефективності банківської діяльності. 

50. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації . 

51. Банкрутство банку: причини та особливості проведення. 

52. Особливості стратегії банківського маркетингу в умоваї стабілізації і розвитку 

банківської системи України. 

53. Напрями вдосконалення механізму банківського маркетингу. 

54. Інструментарій фінансового менеджменту банку. 

55. Менеджмент капіталу банку. 

56. Удосконалення методологічних принципів рейтингової оцінки банків. 

 

Студент має право запропонувати самостійно сформульовану тему курсової 

роботи, виходячи з інтересів науково-практичного характеру та можливостей пошуку 

необхідної інформації. Запропонована тема повинна мати спрямованість, що відповідає 

дисципліні «Банківська система», та бути узгодженою кафедрою фінансів, банківської 

справи та страхування.  

Тема курсової роботи обирається студентом та узгоджується з керівником 

протягом перших 20 днів навчання в тому семестрі, в якому запланована курсова робота. 
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5. ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Підготовлена курсова робота реєструється на кафедрі і передається керівнику 

(рецензенту) курсової роботи для перевірки і написання рецензії. Зразок оформлення 

рецензії наведено в Додатку Е. 

Виконана і оформлена відповідним чином робота подається керівнику на перевірку 

не пізніше ніж за місяць до завершення семестру. Після перевірки робота повертається на 

доопрацювання або рекомендується до захисту. 

Керівник повинен повернути студенту курсову роботу із рецензією через 10 днів у 

випадку, якщо робота потребує доопрацювання і повторної перевірки. Роботи, які 

рекомендовані до захисту повертаються студенту за 1-2 дні до їх захисту перед комісією. 

При оцінці роботи враховуються: зміст роботи, її актуальність, ступінь 

самостійності виконання роботи й ініціативність студента, повнота викладення матеріалу, 

вміння користуватись джерелами інформації, якість використовуваного матеріалу, рівень 

економічної грамотності, оригінальність висновків і пропозицій,  відповідність вимогам 

оформлення курсової роботи. 

Рецензент відзначає позитивні сторони роботи та її недоліки, у разі необхідності 

вказує, що потрібно доопрацювати. Рецензія закінчується висновком про можливість 

допущення роботи до захисту. 

Студент повинен підготуватись до захисту курсової роботи із врахуванням 

відзначених у рецензії зауважень і виправленням їх до моменту захисту курсової роботи. 

Якщо ж курсова робота за висновком рецензента є незадовільною і підлягає 

переробці або доопрацюванню, то після виправлення вона подається на повторне 

рецензування з обов’язковим поданням першої рецензії.  

У разі, якщо студент не здав курсову роботу у встановлений термін без поважної 

причини, а також, якщо завдання не виконано або виконано незадовільно, керівник може 

не допустити студента до захисту, зробивши при цьому відповідну відмітку про 

недопущення до захисту у рецензії. 

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. На захисті 

студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні аспекти, 

обґрунтувати свої висновки, відповісти на запитання викладача. За результатами захисту 

курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість. 

Захист курсової роботи відбувається у визначений кафедрою фінансів термін та 

приймається комісією, до складу якої входять: лектор курсу «Банківська система»; 

викладач, що проводить у даній групі практичні заняття; викладач – керівник курсової 

роботи.  

На захист кожної курсової роботи відводиться 15-20 хвилин (до 5 хвилин – на 

доповідь і 10-15 хвилин – на відповіді на запитання). На захисті студент повинен коротко 

викласти основний зміст роботи, дати вичерпні відповіді на зауваження рецензента і 

відповісти на питання членів комісії. 

Оцінка залежить від ступеня розкриття теми курсової роботи, якості її оформлення 

і виступу, правильності відповідей на запитання членів комісії. Розподіл балів за 

результатами виконання та захисту курсової роботи за шкалою ECTS наведено в Додатку 

Е.  
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Співвідношення сформованої шкали оцінювання написання та захисту курсової 

роботи зі шкалою ECTS та існуючою в Україні 5-бальною шкалою оцінки наведено в 

таблиці 5.1: 

Таблиця 5.1 

Критерії та шкала оцінювання виконаної та захищеної здобувачем курсової роботи 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для курсового проекту (роботи) 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Критерії, за якими оцінюється виконання та захист курсової роботи:  

Відмінно (90 – 100 балів). Курсова робота є бездоганною в усіх відношеннях, 

містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і стисла, 

проголошена вільно, зі знанням справи, рецензія позитивна, відповіді на запитання членів 

комісії правильні і стислі:  

Добре (71 – 89 балів). Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки 

непринципового характеру.  

Задовільно (51 – 70 балів). Тема роботи в основному розкрита, але мають місце 

недоліки змістовного характеру. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.  

Незадовільно (до 50 балів). Нечітко сформульована мета роботи та завдання 

дослідження. Розділи погано пов‘язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних 

вітчизняних та зарубіжних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхнево або взагалі 

відсутній. Заходи, що пропонуються, не випливають з аналізу, носять декларативний 

характер. Оформлення роботи не відповідає вимогам, наведених у рекомендаціях. 

Відсутні матеріали презентації. Відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні.  

Робота до захисту не допускається, якщо вона представлена науковому 

керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням 

термінів, встановлених регламентом, написана на тему, яка не затверджена наказом, 

виконана із суттєвими запозиченнями інформаційного матеріалу, оформлення роботи не 

відповідає вимогам, зміст роботи не розкрито. 
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Додаток А 

 

Форма титульної сторінки курсової роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 
 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
з ___________________________________________________________ 

(назва дисципліни) 

на тему:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ 

групи 

спеціальності__________________ 

______________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________________ 

____________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала  ____________   

Кількість балів: ___Оцінка:  ECTS __ 
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Завдання на курсову роботу 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Завдання прийнято до виконання «___»_____________________20__р. 

 

Студент 

_______________________________________________________/підпис/ 

 

Керівник__________________________________________________/підпис/ 
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Додаток В 

 

Приклад оформлення змісту курсової роботи  
 

 

«Організація споживчого банківського кредитування на прикладі АТ  

КБ «ПриватБанк» 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП …………………………………………………………………… 5 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ… 
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1.1 Сутність споживчого кредиту в системі кредитних операцій  
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34 

3.2 Напрями розвитку ринку кредитування фізичних осіб……… 39 
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Додаток Д 

Рецензія на курсову роботу 

Факультет _____________________________________   Форма навчання______________ 

Спеціальність __________________________________________  Група _______________ 

РЕЦЕНЗІЯ 
на курсову роботу з дисципліни______________________________ 

студента______________________________________________________________________ 

На тему:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Роботу перевірив______________________________________________________________ 

«___»_________20__р._________(підпис)Роботу захищено «___»____________20___р. 

Обсяг курсової роботи _______ Обсяг опрацьованої літератури _________ 

№ Критерії оцінювання курсової роботи Кількість балів Отримані бали 

Виконання курсової роботи 

 

1 

Оформлення курсової роботи відповідає вимогам. 
Основні  недоліки:  перевищення  обсяг у, шрифт та  інтервал  не відповідають встановленим, 

відсутня нумерація, відсутні заголовки, неправильне оформлення цифрового та ілюстративного 

матеріалу, додатків тощо . 

 

7 

 

2 Своєчасна реєстрація курсової роботи на кафедрі і виконання графіку. 5  

3 Вступ відповідає вимогам. 
Основні недоліки:відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значимості, не визначені 
мета і завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, інформаційна база курсової роботи 
тощо. 

 

5 

 

4 Наявність логічної  послідовності  і наукового стилю викладу матеріалу 
дослідження. 

 

5 

 

5 Теоретична частини (розділ 1) відповідає вимогам.  
Основні недоліки:відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу,  
не показані дискусійні питання, відсутній  огляд літератури тощо 

 

10 

 

6 Аналітична частина (розділ 2) відповідає вимогам.  
Основні недоліки:відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, 
використані  “застарілі”  статистичні  дані,  наведені  дані  не  пов’язані  зі  змістом тексту  
роботи,  наявність  помилок  в  розрахунках,  недостатня  вірогідність  і надійність 
аналітичного обґрунтування тощо. 

 

 

10 

 

7 Розділ 3 відповідає вимогам. 
Основні недоліки: необґрунтовані напрямки вдосконалення за темою дослідження; не 
виявлена і не поставлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем,  
відсутня власна точка зору чи її аргументація, відсутня  практична цінність роботи тощо. 

 

 

10 

 

8 Висновки відповідають вимогам. 
Основні  недоліки: не  мають зв’язку з результатами дослідження, не підставлені підсумки по  
всіх висвітлених  питаннях і розділах, недостатньо обґрунтовані висновки тощо. 

 

10 

 

9 Список використаної літератури відповідає вимогам.  
Основні недоліки:недостатній рівень інформаційного забезпечення, неправильно 
оформлений, відсутня законодавча бази, застаріла періодична література тощо. 

 

8 

 

1
0
 

Захист курсової роботи: 
1. Наявність та якість презентації. 
2. Розуміння теоретичних основ теми дослідження. 
3. Ступінь володіння практичними аспектами теми дослідження. 

4. Спроможність аргументувати власну точку зору щодо проблем та шляхів їх 
вирішення по даній роботі. 

 

 

30 

 

Кількість балів 

за виконання КР 

Кількість балів за 

захист КР 

Оцінка що заноситься до екзаменаційної відомості 

ECTS Оцінка за нац. шкалою 
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Додаток Е 

Зразок оформлення таблиць  

Таблиця 2.1 

Динаміка кредитів та заборгованості клієнтів  ПАТ КБ 

,,ПриватБанк” станом на кінець року,   млн грн 

Статті балансу 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Відхи-

лення 

2020 р. до 

2018 р. 

(%) 

Кредити, що надані 

юридичним особам 
96175,8 110777,0 134858,2 + 40,2 

Кредити, що надані фізичним 

особам-підприємцям 
551,1  669,4 1134,9 + 105,9 

Іпотечні кредити фізичних 

осіб 
2859,6 3084,8 2788,0 – 2,5 

Кредити, що надані фізичним 

особам на поточні потреби 
14348,2 17065,4 22531,1 + 57,0 

Інші кредити, що надані 

фізичним особам 
9192,5 7364,1 4947,0 – 46,2 

Резерв під знецінення 

кредитів 
-22086,7 - 25201,5 -23711,1 + 7,35 

Усього 101040,5 113759,2 142548,1 +41,1 
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Додаток Ж 

 

Зразок оформлення рисунків 

 

 

 

Рис. 2.1. Структура кредитів та заборгованості клієнтів, наданих АТ 

КБ ,,Приватбанк” станом на 01.01.2020 р. 
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