
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Методичні  рекоМендації  
щодо  підготовки  та  офорМлення 

курсової  роботи  
з дисципліни  

“аналіз  банківської  діяльності”  
(для бакалаврів)

Київ 2007



Підготовлено старшим викладачем кафедри банківської та страхової справи 
О. М. Кушнір

Затверджено на засіданні кафедри банківської та страхової справи
(протокол № 9 від 28.02.07)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

кушнір о. М. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення 
курсової роботи з дисципліни “Аналіз банківської діяльності” (для бака
лаврів). — К.: МАУП, 2007. — 26 с.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, методичні реко
мендації щодо виконання курсової роботи, вимоги до оформлення курсової 
роботи, орієнтовну тематику курсових робіт, додатки, список літератури.

© Міжрегіональна Академія 
 управління персоналом (МАУП), 2007



�

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

На сучасному етапі розвитку економіки підвищуються відпо
відальність і самостійність суб’єктів ринку, у тому числі й банків, у 
підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих 
рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та 
всебічності економічного аналізу.

Функціонування та розвиток банківської системи України знач
ною мірою залежать від кваліфікації та знань банківських праців
ників. Фахівець, підготовлений для роботи в банківських установах, 
повинен бути здатний виконувати такі виробничі функції, як аналіз 
банківських активів, зобов’язань і капіталу, оптимальності їх струк
тури, ефективності формування та використання депозитної бази, 
кредитних операцій, операцій із цінними паперами, доходів, витрат 
і прибутку, фінансового стану банку загалом, і на цій основі розроб
ляти стратегічний план і поточні фінансові плани, прогнозувати 
внутрішні показники ефективності діяльності банку, виявляти резер
ви підвищення фінансової результативності, ліквідності, загальної 
стійкості банківської установи, розвивати та впроваджувати нові 
методи управління.

Для цього майбутній спеціаліст повинен опанувати певні теоре
тичні знання з аналізу банківських установ і набути практичних на
вичок. Підтвердити засвоєння цих знань і навичок повинна курсова 
робота, виконання якої входить до нормативної підготовки фахівців з 
банківської справи. Курсова робота є самостійно виконаною роботою, 
в якій студент розкриває власне вміння авторитетно аргументувати 
теоретичні положення, систематизувати та узагальнювати матеріал і 
розробляти конкретні пропозиції.

Мета підготовки та захисту курсової роботи — закріпити теоре
тичні знання, практичні навички, здобуті протягом вивчення курсу, 
навчитися самостійно вирішувати практичні питання з аналізу бан
ківської діяльності, а також приймати рішення на основі аналітич
ної інформації, обґрунтувати та пропонувати нові методики аналізу, 
шляхи підвищення його ефективності.

У процесі написання та захисту курсової роботи з дисципліни 
“Аналіз банківської діяльності” студенти повинні продемонструвати:

• глибоке знання основних методичних положень нормативних і 
законодавчих актів, що стосуються діяльності банківських ус
танов;
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• знання основних програмних теоретичних положень курсу 
та вміння поглиблювати їх шляхом вивчення наукової літера
тури;

• уміння пов’язувати конкретні проблеми діяльності банків
ських установ із сучасним етапом економічного розвитку сус
пільства;

• самостійність та оригінальність викладу матеріалу, зрілість 
використовування математичних, статистичних, облікових та 
інших способів опрацювання інформації;

• уміння робити правильні висновки і ґрунтовні узагальнен
ня, оцінювати різні економічні явища і процеси в банківських 
структурах;

• логічність побудови плану і змісту курсової роботи, культури 
мислення і мови;

• уміння оформити роботу відповідно до вимог;
• уміння аргументовано захищати курсову роботу.
Курсова робота виконується згідно з тематикою, затвердженою 

кафедрою банківської та страхової справи та узгодженою з виклада
чемкерівником.

Забороняється написання курсової роботи за однією темою двома 
студентами в одній академічній групі.

Студент разом з керівником розробляє план курсової роботи, 
графік її виконання, визначає конкретні джерела, на підставі яких 
здійснюватиме дослідження.

МетОдИчНі  реКОМеНдАції   
щОдО  ВИКОНАННЯ  КУрСОВОї  рОБОтИ 

Перед написанням курсової роботи студент повинен ознайомити
ся з основними вимогами до її виконання.

1. актуальність теми. Актуальність у перекладі з латини означає 
важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсо
ва робота може претендувати на певний ступінь актуальності тільки 
тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку бізнесу, а 
питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті та 
структури діяльності бізнесмена, менеджера, економічних, органі
заційних, правових, психологічних та інших аспектів.

Тему роботи студенти вибирають з наведеної далі орієнтовної 
тематики за власним бажанням або за допомогою керівника курсо
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вої роботи. Вибираючи тему, необхідно виходити із власних навчаль
них і науководослідних інтересів та нахилів, а також актуальності 
тематики для практичної діяльності в галузі аналізу банківської 
діяльності. Студент може запропонувати іншу тему, розроблену само
стійно відповідно до наукових інтересів, яка повинна мати теоретичне 
або практичне значення. У таких випадках він повинен обґрунтувати 
вибір теми і узгодити її з науковим керівником.

2. достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент 
повинен розкрити дібрану тему курсової роботи на сучасному рівні 
розвитку відповідної науки (економіки, банківської справи тощо), 
використовуючи такі підходи і наукові знання, що пояснюють яви
ща і події у практиці бізнесу з позицій суспільства. Крім того, сту
дент повинен якнайповніше розкрити основні поняття і терміни, що 
стосуються проблеми курсової роботи, включаючи у зміст матеріалу 
тільки об’єктивні факти і реальні приклади. 

3. дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись 
елементи дослідження:

• вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, 
журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіж
них авторів;

• систематизація та аналіз думок і підходів, формування власної 
точки зору на розглядувану проблему;

• порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяль
ності вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, реко
мендацій.

4. грамотність оформлення. Це важлива вимога до курсової ро
боти, що підвищить її якість. У роботі не повинно бути граматичних 
і стилістичних помилок. Необхідно дотримувати правил цитуван
ня, оформлення зносок, списку використаної літератури. Крім того, 
дотримання цих вимог виховує у студента культуру оформлення 
наукових праць, яка може стати у пригоді в майбутній практичній 
діяльності.

ОСНОВНі  етАПИ  ВИКОНАННЯ   
КУрСОВОї  рОБОтИ

 1. Вибір і затвердження теми курсової роботи.
 2. Розробка завдання для курсової роботи, складання календар

ного плану виконання.
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 �. Опрацювання завдання для курсової роботи.
 �. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайом

лення науковому курівникові.
 �. Усунення недоліків, підготовка остаточного варіанта тексту, 

оформлення курсової роботи.
 6. Подання курсової роботи на кафедру.
 7. Рецензування курсової роботи.
 8. Захист курсової роботи перед комісією.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який 
надає науковометодичну допомогу в самостійній роботі над курсо
вою роботою. Науковий керівник здійснює індивідуальне консуль
тування студента, допомагає скласти план курсової роботи, контро
лює дотримання графіка її виконання, рецензує частини і закінчений 
варіант рукопису, готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі, нау
ковці кафедри, а також спеціалісти, які працюють на управлінських 
посадах у банківських установах і мають відповідний науковий 
ступінь.

ЗМіСт  тА  ОБСЯГ  КУрСОВОї  рОБОтИ

Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись 
рекомендованої структури та вимог до її технічного оформлення.

Рекомендується така структура курсової роботи:
 1. Титульна сторінка.
 2. Зміст курсової роботи.
 �. Вступ.
 �. Основна частина.
 �. Висновки.
 6. Список використаної літератури.
 7. Додатки.

Курсова робота починається з титульної сторінки (див. дод. 2), де 
міститься назва виконавця (міністерство, інститут, технікум), харак
тер роботи (курсова) і назва її теми; номери групи та курсу, форма 
навчання, прізвище, ім’я та по батькові виконавця. Потім вказується 
керівник теми (науковий ступінь, посада). Внизу сторінки простав
ляються місто і рік. Титульний аркуш і зміст не нумерують, але в за
гальній нумерації враховують.
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Наступна сторінка — зміст (див. дод. �), де перелічуються струк
турні елементи роботи.

Тема курсової роботи відтворюється у змісті, що складається зі 
вступу, основної частини (�–� розділи), висновків, списку викорис
таної літератури та додатків. Кожний розділ повинен мати назву. 
До розділу можуть входити окремі питання (2–� у кожному). Зміст 
повинен передбачати послідовний, логічний зв’язок викладу резуль
татів дослідження і відображати сутність курсової роботи.

вступ
У вступі слід розкрити:
• роль і значення проблеми, що досліджується в сучасних рин

кових відносинах;
• актуальність і важливість вибраної теми;
• мету та завдання курсової роботи;
• джерела дослідження;
• методичну основу дослідження.
Актуальність — обов’язкова вимога до будьякої роботи. Понят

тя “актуальність” вміщує корисність і доцільність розробки теми 
для сучасної науки. Обґрунтовуючи актуальність теми, важливо 
зазначити, що проблема становить інтерес для багатьох економістів, 
але в ній містяться ще недосліджені моменти. Для з’ясування стану 
розробки вибраної теми складається короткий огляд літератури, з 
якого можна дійти висновку, що тема ще не розкрита (розкрита лише 
частково, або в певному аспекті) і тому потребує подальшої розроб
ки. Актуальність може зумовлюватись і поширеністю якогось явища, 
його типовістю і важливістю для певної галузі науки. Після цього 
логічно перейти до формулювання мети дослідження, а також зазна
чення конкретних завдань, які розв’язуватимуться відповідно до по
ставленої мети.

Мета курсової роботи може полягати, наприклад, в узагальненні 
практики аналізу конкретного виду банківських операцій і розробці 
рекомендацій щодо її вдосконалення. Завдання формулюються у 
формі переліку в межах підрозділів, зазначених у змісті (вивчити..., 
описати..., встановити..., виявити..., вивести залежність.., проаналізу
вати... тощо).

Обсяг вступної частини не повинен перевищувати трьох сторі
нок.
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основна частина
Основна частина становить зміст курсової роботи. 
У розділах основної частини роботи детально розглядаються 

методика та техніка дослідження і узагальнюються отримані ре
зультати.

На початку кожного розділу вказують, які питання розгляда
тимуться, а в кінці викладають основні висновки. Два суміжні розді
ли повинні бути взаємопов’язані.

У першому  розділі  необхідно обґрунтувати теоретичні засади 
предмета дослідження, вирізнити питання його економічної сут
ності, загальної ролі та значення. Студент викладає різні точки зору 
з досліджуваної проблеми, аналізує їх. У цьому розділі аналізують
ся офіційні законодавчонормативні документи, а також праці віт
чизняних і зарубіжних економістів. Особлива увага приділяється 
дискусійним проблемним питанням: різні точки зору студент по
винен проаналізувати і на їх основі сформулювати та аргументувати 
власну думку. У цьому розділі обов’язкові посилання на літературні 
джерела.

У другому  розділі  основної частини повно і системно виклада
ється конкретна проблема, механізми її реалізації. Другий розділ 
повинен містити аналіз практики роботи банківської системи або 
окремої установи банку відповідно до теми дослідження.

Мета аналітичної частини роботи полягає в обґрунтуванні ре
зервів збільшення кількісних і поліпшення якісних показників 
функціонування об’єкта дослідження. Інформаційною базою для ана
лізу є дані об’єкта дослідження в динаміці. Можна використовувати 
також фактичний цифровий матеріал із періодичних фахових видань, 
таких як “Вісник НБУ”, “Банківська справа”, “Фінанси України”, 
“Бізнес”, “Бюллетень финансовой информации”, “Урядовий кур’єр”, 
“Голос України”. Результати аналізу необхідно подавати в таблицях, 
діаграмах, графіках.

Методичну базу аналізу становлять різні методики, які студент 
повинен знайти в літературних джерелах.

На основі аналізу дослідженого матеріалу, особистих спосте
режень і критичної оцінки практики студент розкриває справжній 
стан банківської установи (або групи банків, банківської системи 
загалом), причини недоліків, можливості поліпшення фінансовогос
подарської діяльності.
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Якщо обсяг матеріалу великий (таблиці, діаграми, графіки), його 
слід розмістити в додатках.

У третьому  розділі  розробляються і обґрунтовуються рекомен
дації з підвищення ефективності банківського аналізу із застосу
ванням нових методик, запозиченнями та адаптацією зарубіжного 
досвіду, використанням економікоматематичних методів у межах 
досліджуваної проблеми.

У цьому розділі повинні бути викладені сутність, мета і методи 
пропонованих заходів, наводитись вихідні дані та необхідні розра
хунки, потрібні для впровадження у практику.

Пропозиції мають бути конкретні та пов’язані з теоретичними 
положеннями роботи, розглянутими в першому розділі.

висновки
Цей розділ повинен складатися з короткого викладу основних 

висновків і пропозицій, які підтверджують результат виконаної сту
дентом дослідної роботи. Ці висновки і пропозиції складаються з 
узагальнених внутрішньогосподарських резервів, пропозицій щодо 
шляхів поліпшення виявленої ситуації в банківській установі.

Висновки повинні мати конкретний обґрунтований характер і 
випливати з виконаного дослідження.

Доцільно формулювати висновки в межах кожного підрозділу 
роботи, висвітлюючи основні моменти (однадві тези на кожний під
розділ). 

Обсяг висновків — 2–� сторінки. Кожне нове положення доречно 
подавати з абзацу.

список використаної літератури
У кожному використаному літературному джерелі вказуються 

прізвище автора та його ініціали, повна назва праці (видавництво, 
місто і рік видання, обсяг праці або посилання на сторінку).

Літературні джерела розташовують в алфавітному порядку за 
прізвищами авторів.

Праці одного–трьох авторів подаються під їхніми прізвищами, а 
чотирьох і більше — під заголовком. При цьому пишеться назва кни
ги, після роздільної риски наводяться прізвища та ініціали перших 
трьох авторів, з додаванням слів “та ін.”, місце видання, видавництво, 
обсяг у сторінках.
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Список використаних нормативних документів і літературних 
джерел наводиться в їх алфавітній послідовності.

У список вміщуються тільки ті джерела, які безпосередньо ви
користані при написанні курсової роботи. Літературних джерел по
винно бути не менше 2�.

При використанні статей з періодичної преси вказують прізвище 
та ініціали автора, назву статті, назву та рік видання, номер журналу 
і сторінку, на яких розміщена публікація (якщо публікація в газеті, то 
назву газети, рік і дату її виходу).

Після списку використаних джерел, відступивши 2�–�0 мм 
праворуч, студент вказує дату завершення написання курсової робо
ти (наприклад, 22.10.06) і ставить підпис.

додатки
Оформленню додатків у курсовій роботі слід приділити окрему 

увагу, позаяк їх кількість та якість свідчать про те, якою мірою гли
боко студент вивчив практичні та теоретичні матеріали з вибраної 
теми, як старанно підібрав ці матеріали і якою мірою ґрунтовно під
твердив власні висновки та пропозиції.

Додатки наводяться в кінці курсової роботи у вигляді форм до
кументів, реєстрів, таблиць, графіків, звітності банківських установ, 
ілюстрацій тощо.

Додатки оформлюють як продовження роботи, розміщуючи їх в 
порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кож
ний з них повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен 
мати заголовок, надрукований вгорі сторінки малими (з першої ве
ликої) літерами симетрично тексту.

Посередині рядка над заголовком малими літерами (з першої 
великої) друкується слово “Додаток” і велика літера, що позначає 
його номер.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами україн
ської абетки, за винятком Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад, додаток А, 
додаток Б). Один додаток позначається літерою А.

Текст кожного додатка за потреби може поділятися на розділи та 
підрозділи, які нумерують у межах певного додатка. У такому разі 
ставлять позначення додатка (літеру) і крапку (наприклад, А.2 — дру
гий розділ додатка А; В.�.1 — підрозділ �.1 додатка В).
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Ілюстрації, таблиці та формули, які розміщені в додатках, ну
мерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 — другий 
рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) — перша формула 
додатка А.

У разі посилання в тексті на додатки вказується їх номер у дуж
ках, наприклад: (дод. А.1.1).

Документи, що додаються та використовуються в курсовій ро
боті, повинні бути правильно оформлені (усі реквізити замовлені) 
та достовірні. Замість підпису на документах вказуються прізвища 
посадових осіб. Роздруківки з ЕОМ розміщують як додатки і згор
тають за форматом сторінок курсової роботи.

ВИМОГИ  дО  ОФОрМЛеННЯ  КУрСОВОї  рОБОтИ

Курсова робота з дисципліни “Аналіз банківської діяльності” 
повинна бути написана творчо, самостійно, на основі ґрунтовного 
вивчення законодавчих і нормативних документів, праць вітчизняних 
і зарубіжних економістів, використання конкретного фактичного і 
статистичного матеріалу банківської установи.

Курсова робота повинна бути написана зрозумілою мовою.
Неприпустиме механічне переписування матеріалу з книг, жур

нальних статей тощо. Студент повинен самостійно формулювати 
власні думки, не припускатися повторень.

Текст повинен викладатися від третьої особи, без вживання зай
менників “я”, “ми”. Таких термінів, як “за нашого часу”, “тепер”, 
“у цьому році”, “у минулому році” слід уникати. Слід вказувати кон
кретний рік і місяць.

Текст роботи пишеться каліграфічно, без скорочень, на одному 
боці стандартного аркуша паперу (розмір 210×297 мм).

Текст повинен бути надрукований (або рукописний), виконаний 
чорним чорнилом, таблиці, формули та рисунки такими самими чор
нилами, що й текст.

Літературне оформлення роботи передбачає дотримання таких 
вимог:

• зрозумілість викладу, систематичність і послідовність подання 
матеріалу;

• текст розподіляється на абзаци, кожний з яких містить са
мостійну думку, виражену одним або кількома реченнями;
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• абзац починається з нового рядка з великої літери та відступом 
� літер. 

Забороняються скорочення слів і назв. Не рекомендується пе
ренасичувати текст спеціальними термінами, тобто ускладнювати 
читання.

Текст повинен мати поля с чотирьох боків сторінки: зліва, зверху 
та знизу — по 20 мм, справа — 10 мм.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною: першою є титуль
на сторінка, другою — зміст, третьою — вступ. Наступні сторінки 
повинні бути пронумеровані у правому верхньому куті арабськими 
цифрами. Титульна сторінка, зміст, вступ не нумеруються, але вклю
чаються до загальної нумерації сторінок. Заява на виконання кур
сової роботи, завдання, рецензія не нумеруються і до загальної ну
мерації не включаються. Назви параграфів, а також слова “ВСТУП”, 
“ЗМІСТ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ” слід роз
ташовувати посередині рядка без крапки в кінці. Якщо назва роз
ділу складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 
Наприкінці назви розділу крапка не ставиться. Підкреслювати на
зву розділу та переносити в ній слова забороняється. Перший роз
діл слід починати з нової сторінки. Між назвою розділу та початком 
тексту пропускається один рядок (20 мм). Подальші розділи можна 
починати на тій же сторінці, де закінчився попередній, за умови, що 
на ній буде розміщено також 2–� рядки тексту.

Якщо розділ має підпункти, вони повинні мати подвійну нуме
рацію, наприклад: 2.1, 2.2.

Таблиці та рисунки додаються до тексту з посиланням (наприклад: 
табл. 1), розташовуються на повну сторінку або її частину, мають ок
рему порядкову або наскрізну в роботі нумерацію. Рисунки слід роз
ташовувати так, щоб їх можна було розглянути без повертання робо
ти або з повертанням за годинниковою стрілкою. Не рекомендується 
додавати до роботи рисунки, розмір яких перевищує стандартний 
(210×297 мм).

Кожний рисунок повинен мати назву. 
Цифровий матеріал роботи рекомендується оформлювати у ви

гляді таблиць. Назви граф у таблицях слід писати з великих літер, 
підназви — з малих, якщо вони становлять одне речення з назвою, 
або з великих, якщо вони самостійні. Графа “№ пор.” у таблицю не 
включається. При перенесенні таблиці на наступну сторінку на попе
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редній нумеруються графи з перенесенням їх на наступну сторінку. 
При цьому на наступній сторінці вказується “Продовження таблиці” 
із зазначенням номера, а назва не повторюється.

Якщо в таблиці наводяться розрахунки, то у примітці до таблиці 
наводять посилання на джерело (наприклад: Примітка. Розрахун
ки виконані за даними балансу (назва установи банку) за квітень 
2006 р.).

Якщо в таблиці (графі) повторюється текст, що складається з 
одного слова, то його слід замінити лапками. Якщо текст складаєть
ся з двох або більше слів, при першому повторенні його замінюють 
словами “те саме”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, ма
рок, знаків, математичних символів забороняється. Якщо цифрові 
або інші дані в якомусь рядку не наводяться, то в ньому ставиться 
прочерк.

Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера фор
мули в розділі, між ними ставиться крапка. Номери формул пишуть 
праворуч берега сторінки на рівні відповідної формули у круглих 
дужках (наприклад: (�.1) — перша формула третього розділу).

При посиланні на літературні джерела наводиться порядковий 
номер за списком використаних джерел, узятий у квадратні дужки 
(наприклад: [2]). Якщо джерело цитується, наприкінці цитати, що 
взята в лапки, ставиться порядковий номер використаного джерела і 
номер сторінки, на якій розміщена цитата (наприклад: [2, с. �7]).

Використання в курсовій роботі статистичних даних повинно від
повідати таким вимогам:

• цифрові дані повинні бути порівнянні;
• необхідно дотримуватись відповідності між загальним і част

ковим;
• наведений статистичний і фактичний матеріал належно оформ

люється.
Формули треба розміщувати в окремих рядках. Пояснення зна

чень символів і числових коефіцієнтів подають безпосередньо під 
формулою в тій послідовності, як вони наведені у формулі. Графіч
ний матеріал, а також схеми, діаграми тощо підписуються під зоб
раженням словами “Рис ... (назва зображення)”. Наприклад: Рис. 1. 
Динаміка доходів від короткострокових кредитів у 2006 р. 
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За зміст курсової роботи, достовірність та об’єктивність поданих 
даних відповідає студент — автор роботи.

Загальний обсяг курсової роботи (без списку використаних дже
рел і додатків) — до �0 сторінок друкованого тексту.

ОрГАНіЗАціЯ  ВИКОНАННЯ   
тА  ЗАХИСтУ  КУрСОВОї  рОБОтИ

Підготовка до виконання курсової роботи починається з поперед
нього вивчення літературних джерел. Після цього складається план 
майбутньої роботи.

Добір джерел є самостійною роботою студента, в якій він повинен 
виявити ініціативу, вміння використовувати каталоги, бібліотечні 
довідники тощо.

При доборі літератури слід використовувати найпізніші видан
ня і узгоджувати з керівником список підібраних джерел. Вивчення 
джерел слід починати з підручників і навчальних посібників, а потім 
переходити до праць дослідницького характеру (монографій), жур
нальних статей, інструктивних матеріалів.

Останній етап підготовки курсової роботи — її зовнішнє оформ
лення. Сторінки роботи вирівнюються по правому і нижньому краях 
і зшиваються. 

Важливим кінцевим етапом виконання курсової роботи є її захист 
студентом.

У визначений навчальним відділом термін завершену роботу сту
дент подає на кафедру банківської та страхової справи.

Після перевірки науковий керівник зазначає в рецензії переваги 
і недоліки (якщо вони є), дає рекомендації щодо їх усунення, підго
товки та захисту роботи. Робота разом з рецензією повертається сту
денту для доповнення її відповідями на зауваження.

У процесі підготовки до захисту роботи студент уважно ознайом
люється зі змістом рецензії, критичними зауваженнями та побажан
нями рецензента і відповідно до них будує свою роботу. На основі 
курсової роботи студент готує матеріал (доповідь) безпосередньо для 
захисту.

Доповідь повинна бути змістовною і тривати не довше 8 хвилин.
У доповіді необхідно:
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• назвати тему курсової роботи, висвітлити її актуальність і 
значущість;

• сформулювати основну мету і завдання дослідження;
• стисло розкрити зміст роботи;
• доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені 

пропозиції.
Під час захисту студент розкриває актуальність вибраної теми, 

зміст її основних питань, обґрунтовує послідовність та основні па
раметри аналітичного дослідження, аргументовано викладає власну 
точку зору щодо предмета дослідження, формулює висновки та про
позиції. Він також відповідає на запитання членів комісії.

На захисті курсової роботи студент отримує оцінку на основі 
рецензії керівника і рівня захисту за чотирибальною системою 
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

Оцінка виставляється в екзаменаційну відомість і залікову книж
ку.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, до повторного захис
ту допускається через деканат із дозволу керівника.

ОріЄНтОВНА  теМАтИКА  КУрСОВИХ  рОБіт

 1. Аналіз формування, сучасного стану та тенденцій розвитку бан
ківської системи України.

 2. Аналіз функціонування валютного ринку України.
 �. Аналіз пасивних операцій банку.
 �. Аналіз формування та використання капітальної бази банку.
 �. Аналіз депозитних операцій банку.
 6. Аналіз ефективності використання міжбанківських кредитів.
 7. Аналіз руху грошових заощаджень населення.
 8. Аналіз активних операцій банку.
 9. Організація аналізу емісійнокасової роботи в банках.
 10. Аналіз здійснення міжбанківських розрахунків.
 11. Аналіз організації міжнародних розрахунків банківськими уста

новами.
 12. Аналіз кредитних операцій банку.
 1�. Аналіз кредитоспроможності позичальника.
 1�. Аналіз лізингових і факторингових операцій банку.
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 1�. Аналіз ефективності кредитної політики та управління кредит
ним портфелем банку.

 16. Аналіз формування та використання кредитних ресурсів банку.
 17. Аналіз організації споживчого кредитування населення бан

ківськими установами.
 18. Аналіз операцій банку з цінними паперами.
 19. Аналіз інвестиційних операцій банку.
 20. Аналіз банківських операцій з векселями.
 21. Аналіз валютних операцій банку.
 22. Аналіз формування і використання резервів під активні операції 

банку.
 2�. Аналіз кредитнорозрахункового обслуговування банками юри

дичних і фізичних осіб.
 2�. Аналіз організації безготівкових розрахунків у господарському 

обороті.
 2�. Оцінка дотримання комерційними банками економічних нор

мативів і рівня банківських ризиків.
 26. Аналіз банківських операцій з пластиковими картками.
 27. Аналіз ризиків банківської діяльності.
 28. Аналіз кредитного ризику у банку.
 29. Аналіз процентного ризику у банку.
 �0. Аналіз валютного ризику у банку.
 �1. Аналіз ліквідності та платоспроможності банку.
 �2. Аналіз фінансових результатів діяльності банку.
 ��. Аналіз доходів і витрат банку.
 ��. Аналіз фінансового стану банку.
 ��. Рейтингова оцінка діяльності банку.
 �6. Сучасні методи діагностики банкрутства банку.
 �7. Банківський ринок: дослідження і аналіз.
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