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1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

 

Становлення банківської системи тісно пов'язане зі створенням 

ефективного механізму управління банківською діяльністю, дієвої 
системи регулювання і контролю банківських операцій, це, у свою 

чергу, потребує глибокого вивчення основ сучасної банківської 

справи, дослідження сутності й особливостей надання різноманітних 
банківських послуг, відстежування та врахування міжнародного 

досвіду, а також перспективних можливостей розвитку фінансово-

кредитної системи України в цілому. 
Вивчення дисципліни «Банківські операції» є необхідною 

основою для оволодіння знаннями з таких дисциплін як гроші та 

кредит, фінанси, банківська система, фінанси підприємств тощо. 

Відповідно до навчального плану курсова робота з курсу 
«Банківські операції» виконується у V семестрі та завершує процес 

вивчення дисципліни. У результаті виконання курсової роботи 

студенти систематизують і поглиблюють знання не тільки з даної 
дисципліни, а й з інших дисциплін фінансового блоку. 

Курсова робота з курсу «Банківські операції» - важлива ланка 

у підготовці фахівців з фінансів і кредиту до майбутньої самостійної 

практичної діяльності. Курсова робота сприяє розвитку у студентів 
навичок самостійної дослідницької роботи, виховує організованість, 

ініціативу, старанність. 

Завданням курсової роботи є поглиблення знань студентів у 
галузі банківських операцій, формування уявлення про сучасний стан 

банківської системи, формування навичок аналізу банківських 

операцій за допомогою сучасних моделей і методів, навичок аналізу 
конкретних банківських практичних ситуацій. 

Виконання курсової роботи передбачає наступні цілі: 

- закріпити та поглибити знання, отримані в процесі навчання; 

- навчитися навичкам пошуку необхідних джерел і матеріалів 
по заданій темі; 

- сформувати навички самостійно проводити наукові 

дослідження, аналізувати банківські явища і процеси, робити 
узагальнення, аналіз та відповідні висновки. 

Використання методичних рекомендацій допоможе студентам 

успішно виконати курсову роботу, більш конкретно усвідомити 
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вимоги до її написання, оформлення та захисту. 

 

2 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

2.1 Загальні положення 
 

Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення 

чинного законодавства України, спеціальної вітчизняної та зарубіжної 
літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також 

результатів проведених студентом власних досліджень. 

Процес виконання роботи складається з ряду послідовних 
етапів: 

- вибір теми та її погодження з науковим керівником: 

- підбір та вивчення літератури, банківських законів, 

положень, інструкцій, методичних вказівок; 
- складання плану курсової роботи; 

- оформлення завдання до виконання курсової роботи: 

- вивчення вимог щодо оформлення курсової роботи: 
- написання тексту курсової роботи та подання його 

науковому керівнику; 

- у разі необхідності, усунення недоліків у роботі та написання 

остаточного варіанта тексту курсової роботи; 
- оформлення курсової роботи; 

- розробки тез доповіді для захисту курсової роботи; 

- захист курсової роботи. 
Перелічені етапи виконання курсової роботи не рівнозначні за 

складністю та кількістю витраченого часу на виконання кожного 

етапу. 
Під час виконання курсової роботи необхідно підтримувати 

контакт із науковим керівником. Питання, які незрозумілі та 

потребують уточнення, повинні обговорюватися із науковим 

керівником. Однак, слід уникати двох крайнощів: знехтувати 
консультаціями керівника і надати йому готову курсову роботу або 

навпаки не проявляючи самостійності намагатися отримати від 

керівника у готовому вигляді розгорнутий план роботи, перелік 
літератури тощо. 

Виконану курсову роботу слід подати на кафедру за 20 днів до 

захисту роботи (для студентів заочної форми навчання за 20 днів до 
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початку сесії). 

 

2.2 Вибір теми та її погодження з науковим керівником 

 

Тематика курсових робіт з курсу «Банківські операції» 
розробляється професорсько-викладацьким складом кафедри і 

затверджується щорічно на засіданні кафедри. 

Перелік затверджених тем курсових робіт надається студентам 

для ознайомлення. Студенти самостійно обирають тему курсової 
роботи та узгоджують її з викладачем - науковим керівником, аби 

виключити дублювання тем, більш повно врахувати здібності та 

індивідуальні можливості кожного студента. Не допускається 
виконання кількома студентами курсових робіт на одну й ту ж тему. 

Вибір теми доцільно здійснювати, виходячи із її актуальності 

для розвитку банківської системи країни, теоретичного і практичного 

значення, відповідності сучасному стану та перспективному розвитку 
банківської науки. 

 

2.3 Підбір та вивчення літератури 
 

Методика опрацювання літератури залежить від характеру 

досліджуваної проблеми та індивідуальних особливостей студента. 
Спочатку доцільно ознайомитися з нормативно-правовою 

базою дослідження (Конституцією України, Законами України, 

Постановами Кабінету Міністрів України, Указами Президента 

України тощо), а також основною літературою (підручники, 
монографії, наукові статті). 

На підставі аналізу законодавчих норм та бібліографічних 

джерел студенти узагальнюють існуючі підходи до розв’язання 
проблеми та обґрунтовують методичний фундамент досліджень. 

Перед тим як приступити до роботи над джерелом, необхідно у 

верхній частині аркуша привести повне його бібліографічне описання, 
вказати розділ плану курсової роботи, до якого він стосується, а потім 

провести реферування літературного джерела. У протилежному 

випадку виникає потреба повторного звернення до джерела. 

При підборі та опрацюванні літератури слід враховувати 
наступне: 

- список використаних літературних джерел повинен містити 
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не менше 25 джерел; 

- необхідно зосередити увагу на роботі із фаховими 
виданнями, тематичними підручниками, посібниками, уникати 

використання видань публіцистичного характеру; 

- обов'язковим є використання нових актуальних наукових 
праць датованих останніми 2-3 роками на час написання курсової 

роботи; 

- використання іншомовних джерел підвищує інформативну та 

аналітичну цінність роботи; 
- допустиме використання Інтернет-джерел, проте вони 

повинні відображатись у списку використаних джерел точною 

адресою та не складати більшості опрацьованої літератури. 
При опрацюванні періодичних видань доцільно 

використовувати останні в даному році номера журналів, де 

розміщується покажчик статей, які опубліковані за рік. 

Практика показує, що більшість студентів, маючи непогані 
навички роботи з першоджерелами, все ж не можуть у стислий термін 

вилучити необхідну інформацію із великого масиву інформації. 

Можна рекомендувати наступну послідовність дій, яка допоможе 
виділити головне в будь-якому виданні. У виданні вивчається: 

заголовок: прізвище автора; найменування видання; час видання; 

анотація: зміст: вступ; довідково-бібліографічний апарат, 
ілюстративний матеріал і перші положення абзаців в главах, які 

представляють інтерес. Потім матеріал, який викликав інтерес, 

вивчається більш ретельно. 

На підставі вивчених літературних джерел студент повинен 
сформулювати цілі і завдання курсової роботи, визначити методи 

аналізу, які будуть використані при виконанні роботи, скласти план 

роботи. План курсової роботи мас включати в себе: вступ, три логічно 
пов'язаних між собою розділи, які дають змогу розкрити тему 

(теоретичний, аналітичний та рекомендаційний), та висновки. 

Кількість підрозділів у розділах може коливатися від двох до 
чотирьох. 

Після обрання теми, опрацювання літературних джерел та 

складання плану курсової роботи студент оформлює завдання на 

курсову роботу, надає його науковому керівнику для затвердження та 
ознайомившись із вимогами до оформлення курсової роботи 

приступає до написання її тексту. 
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3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 
 

Більшість студентів вважають, що оформлення - підсумковий 
етап підготовки курсової роботи. Але, з метою економії трудовитрат 

доцільно ще до початку написання самого першого фрагменту роботи 

вивчити вимоги до оформлення курсової роботи. 
Курсову роботу виконують машинним способом (за 

допомогою комп’ютерної техніки) на одному боці аркуша білого 

паперу формату А4 (210x297мм). Допускається розміщувати таблиці 

та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату А3. Текст роботи 
необхідно розміщувати на сторінці, залишаючи поля таких розмірів: 

ліве не менш 30 мм, праве - 10мм, верхнє та нижнє - 20мм. 

Текст роботи набирається шрифтом Times New Roman, 14 
кеглем, міжрядковий інтервал - 1,5 (до 40 рядків на сторінці). 

Формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation. Відступ 

абзацу повинен бути однаковий впродовж всієї роботи і не 

перевищувати п’яти знаків (15 мм). 
Першою сторінкою наукової роботи є титульний аркуш, який 

включається до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші 

номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках у правому 
верхньому куті арабськими цифрами ставиться номер сторінки без 

крапки в кінці. Реферат, зміст, перелік умовних позначень не 

нумерують. 
Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», 

«ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ 

ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ» друкуються великими літерами 

симетрично до тексту без абзацу, жирним шрифтом. Заголовки 
підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу жирним шрифтом. Якщо заголовок складається з 

двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Крапка в кінці заголовка 
не ставиться. 

Кожну структурну частину курсової роботи (крім підрозділів) 

треба починати з нової сторінки. Не допускається розміщувати назву 
підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї поміщається 

тільки один рядок тексту. 

Відстань між заголовком (крім заголовку підрозділу) та 
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текстом має дорівнювати 3 інтервалам основного тексту (один вільний 

рядок). 
Номери розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул 

подають арабськими цифрами без знаку №. Після номеру крапку не 

ставлять. 
Підрозділи нумеруються у межах кожною розділу. Номер 

підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру 

підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприклад: «2.1» - перший 

підрозділ другого розділу). 
Рисунки доповнюють текст роботи, поглиблюють розкриття 

суті явищ, наочно ілюструють думки автора. Рисунки (схеми, графіки 

тощо) слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано 
вперше, або на наступній сторінці. Рисунки, які розмішені на окремих 

сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. 

Рисунки, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну 

сторінку і розміщують у додатках. На всі рисунки мають бути 
посилання у тексті. 

У якості рисунків часто використовують графіки та діаграми. 

Графіки доцільно використовувати, якщо потрібно зобразити характер 
або загальну тенденцію розвитку явища або декількох явищ. Графіки 

зручні також при зображенні декількох динамічних рядів для їх 

порівняння, коли потрібно порівняння темпів зростання. На одному 
графіку не рекомендується помішати більше трьох-чотирьох кривих. 

Діаграми використовуються для наочного порівняння отриманих 

даних або для аналізу їхньої зміни за певний проміжок часу. 

Осі абсцис і ординат діаграми (графіку) повинні мати умовні 
позначення і розмірність величин, які використовуються. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують 

послідовно у межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у 
додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номеру розділу і 

порядкового номеру ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: «Рис. 3.1 Значення комплексної оцінки фінансової 
стійкості банківської системи України» (перший рисунок третього 

розділу). 

Номер ілюстрації та її назву розміщують під ілюстрацією 

симетрично до тексту без абзацу. При необхідності під ілюстрацією 
розміщують пояснюючі дані (текст під рисунком) шрифтом Times 

New Roman, 10 кеглем. 
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Зразок оформлення ілюстрації наведено на рисунку 3.1. 

 
Рис. 3.1 Значення комплексної оцінки фінансової стійкості 

банківської системи України 

 
Якщо ілюстрації, які розміщено в роботі, створені не автором, 

необхідно, подаючи їх у роботі, вказати використовуване джерело. 

Таблиці застосовують в роботі для кращої наочності і 

зручності порівняння показників. Таблиці слід подавати 
безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній 

сторінці. Таблиці слід розміщувати таким чином, щоб її можна було 

читати без повороту сторінки, або з поворотом за годинниковою 
стрілкою. Таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, 

включають до загальної нумерації сторінок. Таблиці, розміри яких с 

більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у 
додатках. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яка повинна відбивати її 

зміст, бути точною й короткою. Назву та слово «Таблиця» починають 

з великої літери. Слово «Таблиця» розміщують у правому кутку рядка. 
Назву таблиці розміщують над таблицею симетрично до тексту без 

абзацу і наводять жирним шрифтом. Таблиці нумерують послідовно 

(за винятком тих. що розміщені в додатках) у межах розділу. Номер 
таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

між якими ставиться крапка. Наприклад: «Таблиця 3.1 

Матриця стратегій управління банківською системою 
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України» (перша таблиця третього розділу). 

Зразок оформлення таблиці наведено на рис. 3.2. 
 

Таблиця 3.1 

Матриця стратегій управління банківською системою України 

Найменування 
Успішні перетворення, 
необхідні банківській 

системі 

Неуспішні перетворення, 
необхідні банківській 

системі 

1 2 3 

Стабільна 
макроеконо-

мічна ситуація 

І. Стратегія прориву II. Інерційна стратегія 

Нестабільна 
макро-

економічна 

ситуація 

І. Стратегія прориву / 
III. Кризова стратегія 

III. Кризова стратегія 

 
Рис. 3.2 Зразок оформлення таблиці 

 

Якщо всі параметри, які розміщено в таблиці, виражено в 
одній одиниці виміру, то їх скорочене позначення розміщують над 

таблицею. 

При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово 

«Таблиця», її номер і назву вказують один раз над першою частиною 
таблиці, над іншими частинами таблиці у правому кутку рядка пишуть 

«Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. 

табл. 3.2». 
Формули у роботі нумерують у межах розділу. Номер 

формули складається з номеру розділу і порядкового номеру формули 

в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля 
правого берега аркушу на рівні відповідної формули в круглих 

дужках, наприклад: (1.1) - перша формула другого розділу. 

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у 

формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій 
послідовності, в якій вони дані в формулі, кожне - з нового рядка. 

Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. 

На всі формули мають бути посилання у тексті. Зразок 
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оформлення формули наведено на рис. 3.3. 

 

                    (1.1) 

 

де Р – сума номіналу депозиту; 

і – номінальна процентна ставка; 
n – кількість днів дії депозитної угоди; 

Т – максимальна кількість днів у році за умовами угоди. 

 

Рис. 3.3 Зразок оформлення формули 
 

Рисунки, таблиці та формули повинні бути відокремлені від 

тексту курсової роботи. Відстань між рисунком (таблицею або 
формулою) та текстом має дорівнювати 3 інтервалам основного тексту 

(один вільний рядок). 

Переліки, при необхідності, можуть бути приведені всередині 

підрозділів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною 
позицією переліку слід ставити малу літеру українського алфавіту з 

дужкою, або, дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої 

деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою 
(другий рівень деталізації). 

Переліки першого рівня деталізації друкують з абзацного 

відступу, другого рівня - з відступом щодо місця розміщення переліків 
першого рівня. 

Під час написання роботи студент повинен давати посилання 

на літературні джерела, звідки запозичений матеріал або окремі 

результати. 
Посилання в тексті роботи слід розпочати порядковим 

номером джерела за переліком використаних літературних джерел, 

виділеним двома квадратними дужками, з визначенням використаної 
сторінки, наприклад: [10, с.15]. 

Додатки оформлюються як продовження курсової роботи і 

розміщуються у порядку посилання на них у тексті. 
Додаток повинен мати заголовок надрукований малими 

літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки 

без абзацу. Посередині рядка над заголовком малими літерами з 

першої великої літери друкується слово «Додаток» і поряд - велика 
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літера, яка позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно 

великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї. П, 
О. Ч. Ь. наприклад: «Додаток А». 

Одиничний додаток позначається як додаток А. 

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені у додатках, 
нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «Рисунок А.1» - 

перший рисунок додатку А; «Таблиця А.1» - перша таблиця додатку 

А; «(А.1)» - перша формула додатку А. 

Додатки повинні мати загальну з іншими частинами роботи 
наскрізну нумерацію сторінок. Усі додатки повинні бути перераховані 

у змісті роботи з зазначенням їх номерів і заголовків. 

Після ознайомлення з вимогами до оформлення курсової 
роботи можна починати підготовку окремих фрагментів роботи. 

 

4 НАПИСАННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Після того як зібрано та опрацьовано необхідний матеріал слід 

приступити до написання тексту курсової роботи. Особливу увагу 
необхідно звернути на стиль роботи - науково-професійний, який 

конкретизується вмінням студента точно і обґрунтовано 

висловлювати свої думки, розкривати на конкретних прикладах 

єдність теорії та практики, наявність в роботі понятійного апарату, 
висновку з кожного питання. 

Курсова робота має бути написана державною мовою. Вимоги 

до мови наукової роботи різко відрізняється від вимог до мови 
художньої та публіцистичної літератури. Наукова робота описується у 

минулому часі, у множині. Фрази повинні бути короткими, перехід від 

однієї фрази до іншої логічно природним непомітним. Підрядних 
речень повинно бути мало. Слід менше вживати займенники. Те чи 

інше поняття повинне подаватися одним словом (слово в науковій 

мові завжди термін). 

Курсова робота повинна містити такі структурні елементи: 
- титульний аркуш; 

- бланк завдання; 

- реферат; 
- зміст; 

- перелік умовних позначень (у разі необхідності); 

- вступ; 
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- перший (теоретичний) розділ; 

- другий (аналітичний) розділ; 
- третій (рекомендаційний) розділ;; 

- висновки; 

- перелік використаних літературних джерел; 
- додатки (у разі необхідності). 

Обсяг курсової роботи залежить від особливостей обраної 

теми і може становити 30-40 стор., в тому числі: 

- вступ - 1-2 сторінки; 
- теоретичний розділ - 8-10 сторінок; 

- аналітичний розділ - 12-15 сторінок: 

- рекомендаційний розділ - 10-13 сторінок; 
- висновки - 2-3 сторінки. 

Титульний аркуш (Додаток Б) є першою сторінкою курсової 

роботи і основним джерелом інформації про тему роботи та її автора. 

Бланк завдання на курсову роботу розміщується відразу після 
титульної сторінки. Завдання на курсову роботу містить перелік 

питань, які належить розробити. Завдання на курсову роботу підписує 

студент і науковий керівник. 
Реферат призначений для ознайомлення з курсовою роботою. 

Реферат повинний бути стислим, інформативним і містити дані, які 

дозволяють розкрити сутність курсової роботи. Він повинен містити: 
- дані про обсяг курсової роботи, кількість ілюстрацій, 

таблиць, додатків, кількість використаних літературних джерел; 

- текст реферату; 

- перелік ключових слів. 
Текст реферату повинен відображати подану у роботі 

інформацію у певній послідовності: 

- об’єкт дослідження; 
- предмет дослідження; 

- мета роботи; 

- методи дослідження; 
- результати та їх новизна; 

- значимість роботи та висновки. 

Ключові слова, істотні для розкриття суті роботи, формують 

на основі тексту курсової роботи і поміщають наприкінці реферату. 
Перелік ключових слів включає 5-7 слів (словосполучень). 

надрукованих прописними буквами в називному відмінку в рядок 
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через коми. 

Текст реферату повинен містити не більш як 500 слів і 
розміщатися на одній сторінці формату А4 (Додаток В). 

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок 

усіх розділів та підрозділів роботи. Зміст має включати усі заголовки, 
які є у курсовій роботі: 

- завдання на курсову роботу; 

- реферат; 

- перелік умовних позначень (у разі необхідності); 
- вступ; 

- найменування всіх розділів та підрозділів курсової роботи; 

- висновки; 
- перелік використаних літературних джерел; 

- найменування додатків (у разі необхідності). 

Приклад оформлення змісту наведено у Додатку Д. 

У вступі необхідно розкрити актуальність теми, визначити 
мету та основні завдання роботи, сформулювати наукову новизну й 

практичну значущість роботи, визначити об’єкт і предмет, структуру, 

інформаційну базу дослідження, вказати напрями реалізації 
отриманих у роботі висновків і пропозицій. 

Для розкриття актуальності обраної теми необхідно визначити 

ступінь опрацьованості цієї геми в інших працях, а також показати 
зміст проблемної, тобто суперечливої ситуації, яка вимагає рішення. 

Правильно сформулювати актуальність обраної теми означає показати 

вміння відокремлювати головне від другорядного, виявляти те, що 

вже є відомим і що поки є невідомим про предмет дослідження. 
Від доведення актуальності обраної теми доцільно перейти до 

формулювання мети роботи. 

Мета дослідження - кінцевий результат, який повинен бути 
отриманий у результаті проведення дослідження. Мета роботи 

повинна полягати у рішенні проблемної ситуації шляхом її аналізу та 

знаходження нових закономірностей між економічними явищами. 
Виходячи із розвитку мети роботи визначаються завдання. Це 

зазвичай робиться у формі переліку з використанням таких слів як 

проаналізувати..., розробити..., узагальнити..., виявити..., довести..., 

впровадити..., показати..., виробити..., вивчити..., визначити..., 
описати..., встановити... тощо. 

Об’єкт дослідження - це явище, на яке спрямована 
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дослідницька діяльність суб’єкта. 

Предмет дослідження - конкретні властивості об’єкта, які 
обрано для дослідження і містяться у межах об'єкту. 

Формулювання об’єкта і предмета дослідження визначає 

логіку подальшого аналізу. Маючи один й той самий об’єкт 
дослідження, можна розглядати його різні боки, та, відповідно, мати 

різні предмети дослідження одного й того ж об’єкта. 

Наприклад, об'єктом дослідження може бути кредитна 

діяльність, а предметом - види діяльності; структурні елементи 
кредитної діяльності; якісні характеристики  кредиту; вплив 

державного регулювання на кредитну діяльність тощо. 

Методи дослідження - подають перелік використаних методів 
дослідження для досягнення поставленої в роботі мети, стисло та 

змістовно визначаючи, що саме досліджувалося кожним із методів. 

Розглянемо методи, які найчастіше використовуються у 

наукових роботах: 
- аналіз - розділення цілісного предмета дослідження на 

складові частини з метою їх всебічного вивчення. Може 

використовуватися порівняльний, статистичний аналіз тощо. 
- синтез — поєднання раніше виділених складових частин 

предмета дослідження в єдине ціле. 

- дедукція - метод дослідження від загального до конкретного, 
коли з маси окремих випадків робиться узагальнений висновок про 

всю сукупність таких випадків. 

- індукція - метод дослідження, при якому загальний висновок 

будується на основі приватних посилок. 
- класифікація - поділ усіх досліджуваних предметів на окремі 

групи відповідно до певних важливих для дослідника ознак. 

- спостереження - цілеспрямоване сприйняття явищ 
об'єктивної дійсності, в ході якого отримують знання про зовнішні 

сторони і властивості об'єктів, які вивчаються. 

- узагальнення - метод дослідження, за якого встановлюються 
загальні властивості та ознаки об’єктів. 

- опис - фіксація відомостей про об'єкти дослідження. 

- прогнозування - спеціальне наукове дослідження конкретних 

перспектив розвитку якогось явища. 
- моделювання - метод дослідження, що ґрунтується на заміні 

конкретного об’єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього 
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(моделлю). 

- експеримент - метод дослідження, при якому вивчення явищ 
відбувається у доцільно вибраних або штучно створених умовах, які 

забезпечують появу тих процесів, спостереження яких необхідне для 

встановлення закономірних зв’язків між явищами. 
Наукова новизна роботи характеризує внесок автора у 

розвиток проблеми, яка досліджується. Наукова новизна зазвичай 

полягає в уточненні певних термінів, складових частин економічних 

процесів. Наукова новизна тісно пов’язана з практичною значущістю 
роботи. Практична значущість має полягати у розробці конкретних 

заходів, які необхідно провести економічним суб’єктам для 

підвищення ефективності своєї діяльності. 
В кінці вступу бажано розкрити структуру роботи, тобто дати 

стислий перелік її структурних елементів і обґрунтувати послідовність 

їх розташування. 

Зміст основної частини курсової роботи має точно відповідати 
темі роботи та повністю її розкривати. Текст основної частини 

курсової роботи, як правило, поділяється на 3 розділи, які в свою 

чергу містять 2-4 підрозділи. Слід пам’ятати, що будь-яка наукова 
робота - це не просто сума її складових частин, важливим є логічний 

зв’язок роботи від її першого речення до останнього. 

В кінці кожного розділу (підрозділу) необхідно сформулювати 
висновки (2-3 абзаци) за змістом викладеного матеріалу. Висновок має 

логічно завершувати проведені міркування і являти собою абстрактне 

викладення будь-якої стійкої закономірності між явищами. Висновки 

мають бути стислими, конкретними і витікати з викладеного 
матеріалу. 

Написання кожного розділу має свої особливості. Розглянемо 

специфіку підготовки курсової роботи, яка складається з трьох 
розділів. 

У першому (теоретичному) розділі курсової роботи необхідно 

розглянути теоретичні аспекти проблеми, яка досліджується. Перший 
розділ є основою для розгляду практичних питань, базою подальшого 

дослідження. 

У першому розділі необхідно розкрити сутність, банківського 

явища (або процесу), що досліджується. Потім необхідно перейти до 
характеристики властивих цьому процесу рис і особливостей, 

показати всі різноманітні форми їх прояву, відобразити його 
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становлення та розвиток. 

У другому аналітичному розділі курсової роботи повинно 
проаналізувати економічну, фінансову банківську установу, провести 

аналіз фінансового стану, аналіз депозитного портфелю, кредитного 

та портфелю цінних паперів, процентного, валютного, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та інших. Розрахунки повинні містити 

таблиці, у яких розраховано абсолютні та відносні показники за 

останні три роки, а також проведено порівняння з попередніми 

періодами. Для аналізу необхідно використати річну фінансову 
статистичну звітність, яку можна взяти на сайті банківської установи 

та обов’язково узгодити таку звітність з керівником курсової роботи. 

Дана річна фінансова статистична звітність (баланс, звіт про рух 
грошових коштів, звіт про власний капітал та інші) потім є додатком 

до курсової роботи і розміщується в кінці курсової роботи. 

Третій розділ повинен містити удосконалення проблеми, яка 

виникла в результаті дослідження та аналізу діяльності банківської 
установи; світовий досвід рішення даної проблеми українських та 

іноземних економістів, вчених, науковців. 

Висновки мають бути переконливими, конкретними, стислими 
і містити три сторінки. 

Кращі курсові роботи, виконані на найбільш актуальні теми, 

які містять елементи новизни та мають високе теоретичне і практичне 
значення, можуть бути представлені на конкурс кращих студентських 

наукових робіт. 
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Додаток А 

Завдання на курсову роботу 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Національний університет «Запорізька політехніка» 
 

 

Кафедра фінанси, банківська справа та страхування 
 

ЗАВДАННЯ на курсову роботу з дисципліни 

«Банківські операції» 
 

Студента(ки)__________курсу, групи______________________ 

______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 

1. Тема курсової роботи_________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. Термін подання студентом завершеної 

роботи______________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. Зміст курсової роботи, перелік питань, які належить 

розробити___________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
4. Дата видачі завдання «___________________»20    р. 

 

 

Керівник курсової роботи __________    ___________________ 
                                                     (підпис)                 (прізвище, ініціали) 

 

Завдання прийняв до 

виконання   _____________      __________________ 
                                           (підпис студента)            (прізвище, ініціали) 

Додаток Б 
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Додаток Б 

Титульний аркуш курсової роботи 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

 
 Економіко-гуманітарний інститут.  

Факультет економіки та управління 
__________________________________________________________________________ 

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення)) 

 

Кафедра фінанси і кредит 
__________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії)) 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 
з дисципліни «Банківські операції» 

 

на тему__________________________________________________________ 

  

 
Студента(ки)__4_курсу _____групи 

спеціальності  “Фінанси, 

 банківська справа та страхування” 
освітня програма  
(спеціалізація)______072 ФБС та С__________ 

____________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник_____________________________

_____________________________________  
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та 

ініціали) 

Національна шкала____________________ 

Кількість балів:_____ Оцінка:ECTS______ 
 

Члени комісії   _____________          __________________ 
(підпис)                          (прізвище та ініціали) 

 _____________          __________________ 
(підпис)                          (прізвище та ініціали) 

  _____________          __________________ 
(підпис)                          (прізвище та ініціали) 

                                  202... рік 
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Додаток В 

Приклад оформлення реферату курсової роботи 

 

РЕФЕРАТ 
 
Курсова робота «Економічний аналіз та рейтингова оцінка 

діяльності комерційного банку»: 50 с., 4 рис., 7 табл., 15 джерел, 4 

додатки.   
Об’єктом дослідження є, економічний аналіз та рейтингова 

оцінка діяльності комерційного банку (на прикладі ПАТ «Банк 

Форум»). 

Предметом дослідження є, рейтингова оцінка фінансового 
стану комерційного банку. 

Мета роботи – визначити шляхи удосконалення рейтингової 

оцінки діяльності комерційного банку ПАТ «Банк Форум». 

Методи дослідження: загальний аналіз літературних джерел, 
економічний, статистичний, фінансовий аналіз, матричний, 

балансовий. 

Результати та їх новизна. Розробка рейтингової моделі оцінки 
RAFINS, яка розроблена з метою оцінки фінансової стійкості банків з 

іноземним капіталом та надання, отримана під час аналізу, аналітичної 

інформації широкому колу користувачів: від фізичних осіб — до 
міжнародних інститутів. 

Основні положення роботи. Розглянуто організацію 

економічного аналізу діяльності комерційного банку, здійснено 

економічний аналіз структури капіталу банку та зобов’язань, 
проаналізовано зміни у структурі активних операцій, систему 

рейтингової оцінки фінансового станку банку, визначено шляхи 

удосконалення рейтингової оцінки діяльності комерційних банків. 
Значимість роботи та висновки. Як інструмент підвищення 

надійності банківської системи розроблена рейтингова система оцінки 

фінансової стабільності банків з іноземним капіталом. Надано 
пропозиції по застосуванню в процесі рейтингової оцінки банків 

таксонометричного методу. 

Ключові слова: ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, РЕЙТИНГОВЕ 

ОЦІНЮВАННЯ, АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ, ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ, 
КАПІТАЛ БАНКУ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ТАКСОНОМЕТРИЧНИЙ 

МЕТОД. 



 

 

 

27 

Додаток Д 

Приклад оформлення змісту курсової роботи 
на тему: Економічний аналіз та рейтингова оцінка діяльності 

комерційного банку 

 

ЗМІСТ 

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 

РЕФЕРАТ 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

1.1. Зміст економічного аналізу, його роль та завдання в 

умовах переходу до ринкової економіки 
1.2. Предмет економічного аналізу та його об'єкти. Суб'єкти 

аналізу діяльності банку 

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕЙТИНГОВА 
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ 

АТ «ПРИВАТБАНК» 

2.1. Загальна характеристика та економічна діяльність банку 
2.2. Економічний аналіз структури капіталу банку та 

зобов’язань 

2.3. Аналіз змін у структурі активних операцій 

2.4. Аналіз системи рейтингової оцінки фінансового стану 
комерційного банку 

2.5. Аналіз менеджменту при рейтинговій оцінці фінансового 

стану банку 
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

3.1. Рейтингова система оцінки фінансової стабільності 
банків з іноземним капіталом як інструмент підвищення надійності 

банківської системи 

3.2. Рейтингова оцінка банків у розрізі аналізу їх фінансової 

безпеки на основі таксонометричного методу 
ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Баланс АТ «ПРИВАТБАНК»на 31 грудня 202… 
року 

Додаток Б. Звіт про фінансові результати АТ 

«ПРИВАТБАНК» за 202... рік 
Додаток В. Звіт про рух грошових коштів АТ 

«ПРИВАТБАНК» за 202... рік (непрямий метод) 

Додаток Ж. Звіт про власний капітал АТ «ПРИВАТБАНК» за 

202... рік 
Додаток К. Звіт про фінансовий стан АТ «ПРИВАТБАНК» за 

202... рік (за Міжнародними стандартами фінансової звітності) 
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Додаток Е 

Правила оформлення бібліографічного опису 

 

Книги 
 

Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з 

давньофец. Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — 

(Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; 
№ 14). 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного 

білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / 
Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111с. — 

(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН 

України ; т. 59). 2006.  

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія 

Дмитрівна Матюх. — К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 

2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1). 
4. Шкляр В. Елемснтал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : 

Кальварія, 2005. — 196, [1 ] с. — (Першотвір). 

Два автори 
5. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії У 

HP в Угорщині; історія, спогади, арх. док / І.Матяш, Ю.Мушка. — К.: 

Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового 

щорічника Україна дипломатична”; вип. 1). 
6. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В. 

Ромовська, Ю.В. Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — 

(Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання 
кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю; вип. 11). 

7. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та 
композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. 

Суберляк, П.І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. 

Три автори 

8. Акофф P.JI. Идсализированное проектирование: как 
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего 

организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. 
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Ф. II. Тарасснко. — Днсиропетровск: Баланс Бизнсс Букс, 2007. — 

XILI, 265 с. 

Чотири автори 

9. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., 
Нечипорук А.А.]. — К.; НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 

106 с. — (Бібліотека спеціаліста АГ1К. Економічні нормативи). 

10. Механізація переробної галузі агропромислового 

комплексу: [підруч. Для учнів проф -техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, 
Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. 

— 478, [ 1 ] с. — (Г1ТО: Професійно-технічна освіта). 

П'ять і більше авторів 
11. Психология менеджмента / [ Власов П.К., Лппиицкий А.В., 

Лущихина И.М, и др.]; лод ред. Г.С. Никифорова. — [3-е изд.]. — X.: 

Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. 

12. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод, 
посіб. Для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. 

Бондар: О. Г, Карпенко, Д.М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін- 

т соц. дослідж., 2005. — 115 с. —(Серія "Формування здорового 
способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13). 

Без автора 

13. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / 
[авт. тексту В Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу). 

14. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: 

антологія / [упорядкує., от., пер. і прим. В.О. Шевчук]. — К.: Грамота, 

2007. — 638, [1]с. 
15. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій 

українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття: 

[антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К.: Грані-Т: 2007. — 
190, [1]с. 

16. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: 

[зб.наук.праць / наук, ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, —
310 с 

Багатотомний документ 

17. Історія Національної академії наук України, 1941 —1945 / 

[упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України їм. В.1. 
Вернадського. 2007—. — (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : 

Додатки — 2007. — 573, [ 1 ] с. 
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18. Межгосударствснные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. 

Ковалева И В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л]. — Львов: НТЦ 
"Леонорм-Стандарт", 2005—  (Серия "Нормативная база  

предприятия"). Т. 1. —2005. —277 с. 

19. Дарова А. Т. Нсисповсдимы пути Господни...: (Дочь врага 
народа): трилогия / А. Дарова. — Одесса: Астропринт, 2006— 

(Сочинения: в 8 кн./А. Дарова; кн 4). 

20. Кучсрявснко Н.ІІ. Курс налогового права: Особенная часть: 

в 6 т. / Н.ІІ. Кучсрявенко.— X.: Право, 2002— Т. 4: Косвенньїе налоги. 
— 2007. — 534 с. 

21. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.] — 

Житомир: Полісся, 2006—.— (Науково-документальна серія книг 
"Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) 

[та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. — 2006. 

—72К [2] с. 

22. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична 
статистика. Ч.І / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. - 

К.: НТУУ "КПГ, 2006. — 125 с.  

Матеріали конференцій, з’їздів 

23 Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу: матеріали Вссукр. конф. молодих 

учених-аграрників ["МолодьУкраїни і аграрна реформа"], (Харків, —
13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. 

В.В. Докучаєва. — X.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 

2000.— 167 с. 

24. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів 
виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат 

України. Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 

с. 
25. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 

2000 р. Інформ. бюл. — К.: Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — 

(Спецвип.: 10 років АУБ). 
26. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів 

конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В.Т. 

Трошенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 

559—956, XIII, [2] с — (Ресурс 2000). 
27. Проблеми обчислювальної механіки і міцності 

конструкцій: наук праць / наук. ред. В.І. Моссаковський. — 
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Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с. 

28. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць 
за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во 

освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.|. — К.: 

КНЕУ: Акад. ДГІС України, 2001. — 452 с. 

Препринти 

29. Шиляев Б. А. Расчетьі гіараметров радиационного 

повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL 

USA с подкритической сборкой, управляемой ускоригелем злектронов 
/ Шиляев Б.А., Воєводин В.Н.— X. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19с - 

(Препринт / НАН Украиньї, Нац. науч. Центр "Харьк. физ.-техн. ин-т": 

ХФТИ 2006-4). 
30. Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих 

радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М.І., Скорбун А.Д., 

Сплошной Б.М. — Чорнобиль; Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 

2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки 
АЕС; 06-1). 

Депоновані наукові праці 

31. Социологическое исследование мальїх групи 
населення / В.И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, 

Фииаисовая академия. — М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ 

13.06.02, № 145432. 
32. Разумовский В.А. Управлсние маркетинговими 

исследованиями в репіоне / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев. — М., 

2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Словники 
33. Географія: словник-довідник / [авг.-уклад. Цигіін В.Л.). — 

X.: Халімон, 2006. — 175, [1]с. 

34. Тимошенко 3.1. Болонський процес в дії: словник-довідник 
основ, термінів і понять з орг. навч, процесу у вищ. навч. закл. / 3.1. 

Тимошенко, О.І. Тимошенко. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 

35. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко 
та ін.]. — К.: Карпснко, 2007. — 219 с. 

36. Європейський Союз; словник-довідник / [рсд.-упоряд. М. 

Марченко] — 2-гс вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с. 

Атласи 
37. Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт, дню науки в 

ім'я миру та розвитку згідно з рішенням ЗІ сесії ген. конф. ЮНЕСКО / 
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[наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по внвч. продукт, сил 

України НАН України [та ін.]. — / [наук, редкол.: С.С. Куруленко та 
ін.]. — К.: Варта. 2006. — 217, [П с. 

38. Анатомія пам'яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і 

структур нервової системи, іцо беруть участь у процесах пам'яті: 
посіб. для студ. та лікарів / О.Л. Дроздов, Л.А. Дзяк, В.О. Козлов, В.Д. 

Маковецькин. — 2-ге вид., розшир, та доповн. — Дніпропетровськ : 

Пороги, 2005, —218 с. 

39. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп, В.Й. 
Шовкун]. — X.: Ранок, 2005. — 96 с. 

Законодавчі та нормативні документи 

40. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 
1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. 

вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). 

41. Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. 

та голов. ред. В.М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики: 
Медінформ. 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові 

документи). 

42. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних 
пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: 

СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К.: ГРІФРЕ: М-во палива та 

енергетики України, 2007. — VI. 74 с. — (Нормативний документ 
Мінпаливснсрго України. Інструкція). 

Стандарти 

43. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 

Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. — 
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Дсржспоживстандарт України, 2006. - 

IV, 231 с. — (Національний стандарт України). 

44. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 — 
ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К.: 

Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. —- (Національні 

стандарти України). 
45. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювальною та 

лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові 

вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): 

ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: 
Дсржспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний 

стандарт України). 
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Каталоги 

46. Межгосударственные стандарти: каталог: в 6 т. / [сост. 
Ковалева И.В., ГІавлюкова В.А.; рсд. Иванов В.Л.]. — Львов: НІЦ 

"Леонорм-стандарт", 2006 —.— (Серия "Нормативная база 

предприятия"). 
Т. 5. — 2007. — 264 с. 

Т. 6. — 2007. — 277 с. 

47. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог- 

довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів: Новий час, 2003. — 
160 с. 

48. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. — [Суми: 

Унів. кн., 2003]. — 11с. 
49. Горницкая И.П. Каталог растений для рабої по 

фитодизайну / Горницкая И.П., Ткачук Л.ІІ. — Донецк: Лебедь, 2005. 

— 228 с. 

Бібліографічні показники 
50. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації 

кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді 

Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / 
О. Куц, О. Вацеба. — Львів: Укр. технології, 2007. — 74 с. 

51. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального 

права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 
1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б.О., ГІотлань О.С]. — Львів: Львів, 

держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні 

довідники; вип. 2). 

Дисертації 
52. Петров П.ГІ. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. 

доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. 

- 276 с. 

Автореферати дисертацій 

53.  Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення 

секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: авторсф. дис. на 
здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія 

машинобудування” / І.Я. Новосад. — Тернопіль, 2007 — 20, [1]с. 

54.  Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування 

макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень 
управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук, 

ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та 
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прогрес, інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К„ 2007. — 20 с. 

Авторські свідоцтва 
55.  А. с. 1007970 СССР, МКИЗ В 25 J 15/00. Устройство для 

захвата неорнентированньїх деталей типа валов / B.C. Ваулин, В.Г. 

Кемайкин (СССР). — №3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 
30.03.83, Бюл. № 12. 

Патенти 

56 Пат. 2187888 Российская Федсрация, МІЖ Н 04 В 1/38, Н 

J 13/00. Приемопередаюіцее устройство / Чугаева В.И.; заявнтель и 
патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. — № 

2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.). 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 
57.  Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного 

застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області 

спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного 

виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38 
58.  Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 

умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій 

Горовий // Бібліотечний вісник. —2006. — №6. — С. 14—17. 
59.  Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов — основа 

интеллектуализации компьютерньїх технологій / Ю.Р. Валькман, В.С 

Бьїков. А.Ю. Рмхальский // Системні дослідження та інформаційні 
технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. 

60.  Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі 

фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного 

виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. 
61. Регіональні особливості смертності населення України 

/Л.А. Чепелевська, P.O. Моісеснко, Г.І. Баторшина [та ін ] // Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — 
№ 1. — С. 25—29. 

62. Валова 1. Нові принципи угоди Базсль II / І.Валова; пер. з 

англ. Н.М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 
— С 13—20. 

63. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське 

письменство XIX ст. Від Куліша до Винничснка: (нариси з новітнього 

укр. письменства): статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 
245—291. 

64. Третьяк В.В. Возможности использования баз знаний для 
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проектирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, С.А. 

Стадннк, Н.В. Калайтан // Соврсмснное состоянне использования 
импульсньїх источников знергии в промышленности: междунар. 

науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезис докл. —X., 2007. — С. 33. 

65. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, 
принади цивілізації / Д.М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми 

модернізації міст України: (кінець XIX—початок XX ст./Д.М. Чорний. 

- X., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202. 

Електронні ресурси 
66. Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуації! 

[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III — IV рівнів 

акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чусв. — 80 Міп 
/ 700 MB. — Одеса: Одсс. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека етудента- 

медика) — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем, 

вимоги: Pentium; 32 MB RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97- 

2000. — Назва з контейнера. 
67. Розподіл населення найбільш численних національностей 

за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем 

освіти [Електронний ресурс]: заданими Всеукр. перепису населення 
2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О.Г. Осауленко. — К.: 

CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): 

кольор.; 12 см. - (Всеукр. Перепис населення, 2001). — Систем, 
вимоги: Pentiiim- 266; 32 MB RAM; CD-ROM Windows 

98/2000/NT/XP. — Назва з титул, екрану.

68. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 

електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. 
конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. 

Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. ІІавлуша // Бібліотечний вісник — 2003. 

- № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/ a 
rticles/2()03/03kl inko.htm. 
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Додаток Ж 

Тематика курсових робіт 
 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ 

ОПЕРАЦІЇ» 

1. Банківські операції з векселями. 
2. Операції банків з цінними паперами. 

3. Інвестиційні операції банків з цінними паперами. 

4. Заставні операції банків з цінними паперами. 
5. Діяльність банків на міжнародному ринку цінних паперів. 

6. Кредитні операції банків та їх аналіз. 

7. Інвестиційні банківські операції та їх ефективність від її 
здійснення. 

8. Механізм інвестування шляхом кредитування. 

9. Операції банків в іноземній валюті та їхній аналіз. 

10. Операції з торгівлі іноземною валютою на 
міжбанківському ринку. 

11. Лізингові операції в комерційному банку: український та 

іноземний досвід. 
12. Факторингові та форфейтингові операції майбутнє 

банківських угод комерційних банків. 

13. Операції з дорогоцінними металами в комерційному банку. 

14. Формування резервів для покриття можливих втрат від 
активних операцій комерційних банків. 

15. Фінансова звітність банку та його оцінка діяльності. 

16. Ліквідність та платоспроможність банку як основні ознаки 
фінансової діяльності банку. 

17. Банківська система України та її розвиток. 

13. Депозитні операції з фізичними особами та їх аналіз. 
19. Депозитні операції комерційних банків з юридичними 

особами. 

20. Банківські інвестиції та їх впровадження в банківську 

систему України. 
21. Сучасна банківська система та ефективність її 
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функціонування. 

22. Міжбанківське кредитування та структура ринку 
міжбанківських кредитів. 

23. Організація та аналіз іпотечного кредитування в 

комерційних банках. 
24. Емісійно-касові операції та механізм їх здійснення в 

комерційних банках. 

25. Формування резервів покриття збитків від операцій з 

цінними паперами. 
26. У правління системою платежів і розрахунків у 

національній валюті. 

27. Аналіз кредитування корпоративних клієнтів комерційних 
банків. 

28. Аналіз активних та пасивних операцій в комерційному 

банку. 

29. Кредитні операції банків та їх аналіз. 
30. Основи організації та діяльності комерційних банків. 

31. Аналіз активних операцій в комерційному банку. 

32. Формування ресурсів комерційного банку. 
33. Організація готівкового грошового обігу в Україні. 

34. Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками. 

35. Організація Міжбанківських розрахунків. 
36. Аналіз депозитного портфелю комерційного банку.  

37. Формування та аналіз кредитного портфелю комерційного 

банку. 

38. Комерційний кредит та операції з векселями. 
39. Валютне регулювання та контроль в комерційному банку. 

40. Регулювання банківської діяльності та нагляд. 

41. Інвестиційна діяльність комерційних банків. 
42. Розвиток та становлення лізингових операцій в 

комерційному банку. 

43. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері. 
44. Трастові операції комерційних банків. 

45. Обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків 

комерційних банків. 

46. Особливості та організація економічного аналізу 
банківської справи. 

47. Аналіз стану власних та залучених коштів комерційного 
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банку. 

48. Аналіз виконання економічних нормативів діяльності 
комерційного банку. 

49. Оцінка рівня банківських ризиків. 

50. Аналіз фінансових результатів діяльності комерційного 
банку. 

51. Організація валютного ринку України. 

52. Форми організації валютного регулювання в України. 

53. Відкриття та функціонування в уповноважених банках 
рахунків банків-кореспондентів у іноземній валюті. 

54. Порядок відкриття банками рахунків в іноземній валюті. 

55. Види валютних операцій та їх аналіз у комерційному 
банку. 

56. Валютні та міжнародні розрахункові операції. 

57. Звязок платіжного балансу з системою національних 

розрахунків. 
58. Основи організації банківського кредитування. 

59. Організація безготівкових розрахунків у господарському 

обороті України, 
60. Політика управління ліквідністю та резервами в 

комерційному банку. 

61. Організація роботи з клієнтурою. 
62. Банківські операції з цінними паперами. 

63. Формування капіталу комерційного банку. 

64. Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат. 

65. Формування іпотечного ринку та його аналіз в 
комерційних банках. 

66. Особливості банківських електронних платежів та їх аналіз 

в Україні. 
67. Рентабельність комерційних банків та шляхи її 

підвищення. 

68. Формування та аналіз портфеля цінних паперів. 
69. Аналіз діяльності Національної системи міжнародних 

електронних платежів. 

70. Управління активами банку. 

71. Управління пасивами банку. 
72. Управління інноваціями на ринку банківських послуг. 

73. Управління інформаційними системами банків. 
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74. Управління банківськими ризиками. 

75. Управління персоналом банку. 
76. Управління зовнішньоекономічною діяльністю банку, 

77. Моделювання процесу управляння банківськими 

ресурсами. 
78. Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку. 


