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ВСТУП 

 
Підвищення значення грошей та кредиту в ринкових умовах, у свою 

чергу, обумовлюється розумінням проблеми функціонування грошей, 

грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи. Усе це визначає 

місце навчального курсу «Гроші та кредит» у загальноекономічній підготовці 

бакалаврів з фінансів та є необхідним компонентом становлення професійних 

економічних знань студентів. 

Сучасний фахівець-фінансист може досягти успіху в своїй 

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

таке гроші; які види та форми грошей бувають, як здійснюється грошовий обіг, 

які принципи покладені в основу побудови грошових систем; що таке попит на 

гроші та які чинники на нього впливають; чим визначається рівень позичкового 

відсотка; сутність та значення дискусії між науковими школами відносно 

економічної природи та значення грошей у суспільному виробництві; яким 

чином грошово-кредитна політика впливає на економічний розвиток держави; 

яка ефективність такої політики в ринкових умовах, суть валютних відносин і 

валютних систем, їх вплив на національну економіку; механізм функціонування 

міжнародних валютних ринків; основи здійснення міжнародної грошово-

кредитної політики. Тільки свідоме використовування інструментів грошово-

кредитної системи може забезпечити стале зростання ефективності 

господарювання у всіх ланках суспільного виробництва. 

З метою поглиблення та закріплення студентами денної та заочної форм 

навчання теоретичного матеріалу навчального курсу, а також набуття вмінь 

розв’язування практичних завдань, планом вивчення навчального курсу 

передбачено виконання курсової роботи з дисципліни. З її виконання 

починається професійне становлення студентів, визначення їх здібностей у 

самостійному розв’язанні поставлених завдань. Курсова робота повинна бути 

підготовчим етапом для написання студентом дипломної роботи. 
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Курсова робота – важливий етап навчального процесу і один з елементів 

науково-дослідної роботи студента в його спрямованості до одержання вищої 

кваліфікації спеціаліста у сфері фінансів. Вона виконується студентами 2 курсу 

зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм 

навчання. 

Написання та захист курсової роботи мають на меті: 

 дослідження процесів та отримання навичок у розв’язанні конкретних 

завдань щодо управління грошовими потоками в державі; 

 систематизацію, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних 

знань у сфері грошово-кредитної системи, придбання навичок творчого 

використання  цих знань у науковій та практичній роботі; 

 оволодіння методами наукових досліджень, розвиток самостійної 

роботи. 

Курсова робота повинна  відповідати таким вимогам: 

 бути самостійним дослідженням, присвяченим розв’язанню актуальних 

питань в галузі грошово-кредитної політики; 

 включати в себе елементи нових розробок, які сприяють ефективному 

розв’язанню проблем, порушених у цій роботі; 

 відповідати загально прийнятим вимогам і правилам оформлення 

науково-дослідних робіт. 
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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Мета курсової роботи – систематизація та узагальнення знань студентів з 

основ здійснення грошово-кредитної та валютної політики держави, механізму 

функціонування ринку позичкового капіталу, ринку грошей, фондового, 

кредитного і валютного ринків. 

У процесі виконання курсової роботи студенти розв’язують такі завдання: 

– систематизують і аналізують економічну інформацію; 

– використовують аналітичні методи й прийоми для вивчення 

практичних проблем у сфері грошово-кредитної політики; 

– дають кількісну і якісну оцінку досліджуваних явищ і процесів, 

виявляють закономірності та тенденції їх розвитку; 

– знаходять шляхи підвищення ефективності господарювання; 

– узагальнюють оцінки, роблять висновки і пропозиції щодо прийняття 

кваліфікованих управлінських рішень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

2 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

У курсовій роботі повинен розкриватися зміст основних аспектів 

навчального курсу «Гроші та кредит». Тема курсової роботи містить у собі 

визначену проблему. Її поглиблене вивчення дозволяє у визначеній мірі 

змоделювати процеси, що відбуваються з наявної проблеми, розглянути 

варіанти її розв’язання.  

Студенти виконують відповідні аналітичні дослідження і розрахунки з 

питань, які потребують відповідних висновків для правильного обрання 

грошово-кредитної політики держави. 

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи: 

  вибір теми; 

  підбір та вивчення літератури; 

  складання попереднього змісту; 

 консультація з викладачем-керівником, уточнення змісту курсової 

роботи; 

  написання розділів курсової роботи; 

 оформлення тексту курсової роботи; 

  передання завершеної курсової роботи на кафедру для перевірки 

керівником; 

 доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника; 

 захист курсової роботи. 

 

          2.1 Підготовка до виконання курсової роботи 

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. 

Тематика курсових робіт подана в цих методичних вказівках. Студент 

може також запропонувати для курсової роботи свою тему, обґрунтувавши  її 

доцільність та узгодивши з викладачем. 

У межах групи одну тему може писати тільки один студент. Староста 
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подає керівникові список групи із зазначенням теми вибраних курсових робіт. 

Вибравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати 

відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. 

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою 

потрібно починати зі складання повного списку навчальних посібників, 

підручників, монографій, статей, нормативно-правових документів та 

статистичної інформації. 

Слід мати на увазі, що всі питання змісту повинні являти собою єдине ціле, 

систему, в якій кожний наступний пункт є розвитком і доповненням попереднього. 

Формування питань змісту не повинно дублювати назву роботи. 

Для складання бібліографії, підбору необхідних підручників і статей слід 

використовувати систематичний та предметний (тематичний) каталоги бібліотек, а 

також огляд змісту економічних журналів та тижневиків, що друкуються у 

фахових примірниках часописів за декілька попередніх років. Дозволяється 

використовувати необхідні матеріали з інтернету, але з обов’язковим посиланням 

на адресу сайту. Список літературних джерел має складати не менше 25 назв, 

серед них обов’язково потрібно вказати нормативну базу, а також опрацьовані 

статті в періодичних видання останніх років щодо теми дослідження. 

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься у 

часописах «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка та держава», 

«Економіка і держава», «Урядовий кур'єр», «Бізнес», «Вісник НБУ»  та ін. 

Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України», 

«Офіційний вісник України» та інших періодичних виданнях. Необхідну 

статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Міністерства 

статистики України,  Міністерства економіки України, Міністерства фінансів 

України, Національного Банку України, Національної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг, а також на офіційних сайтах органів державної 

законодавчої та виконавчої влади. 

Підібрану літературу доцільно записувати в картотеку, куди вписуються: 

прізвище автора; назва статті (підручника); місце видання, назва видавництва та 
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рік видання для книжок; назва журналу, рік видання та номер для журналів; 

сторінки журналу (підручника). 

На підставі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, 

студент складає розгорнутий зміст курсової роботи (можливо, у кількох 

варіантах), який погоджує з викладачем – керівником курсової роботи.  

Кожен студент заочної форми навчання повинен повідомити старосту 

групи про вибрану ним тему. Староста у списку студентів групи реєструє номер 

вибраної теми і слідкує, щоб одна й та сама тема не повторювалась. 

 Кафедра обліку і фінансів призначає керівника курсової роботи, який 

визначає день консультації для затвердження змісту курсових робіт і їх 

написання. На початку консультації староста передає керівнику список 

студентів групи і номери вибраних ними тем. 

 Кожен студент має бути підготовленим до консультації, тобто  

ознайомитись із сутністю предмета дослідження, а також скласти зміст роботи. 

Зміст – це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших 

етапів її підготовки. Зміст повинен відображати напрями дослідження вибраної 

теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну 

постановку окремих питань. Зі складеного змісту видно, наскільки студент засвоїв 

матеріал вибраної теми, як він зрозумів проблему загалом і зумів виділити 

суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного змісту багато в 

чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи. 

Зразок змісту курсової роботи наведено в додатку В. Після погодження 

змісту керівник видає студенту завдання курсової роботи загального зразка 

(Додаток Б). У  завданні складається календарний план виконання роботи, який 

обов’язково погоджується з керівником. Завдання підшивається до курсової 

роботи і разом з нею подається до захисту. 

Після узгодження та затвердження змісту студент приступає до 

написання курсової роботи. Під час написання роботи зміст може коригуватися. 

Коригування обов’язково погоджується з науковим керівником. 
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   2.2 Структура і зміст курсової роботи 

 Курсова робота повинна бути написана самостійно. Робота повинна мати 

чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, теоретична частина та 

висновки. 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її 

значущість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати методи 

дослідження, що використовувалися під час написання курсової роботи, а 

також дати коротку характеристику структури роботи (Додаток Д). 

У теоретичній частині належить викласти основні теоретичні та 

методичні положення роботи згідно зі змістом і відповідно до вибраної теми. 

Теоретична частина курсової роботи передбачає написання двох розділів. У 

першому розділі викладаються основні теоретичні та проблемні питання. 

Необхідно показати економічну природу теми дослідження, її значення в 

організації фінансової діяльності. Проаналізувати публікації в науковій і 

періодичній літературі з цієї теми. Особливу увагу слід приділяти останнім 

публікаціям з теми дослідження. У цьому розділі студент повинен показати 

вміння рецензувати і узагальнювати теоретичні матеріали. Обов’язковим є 

посилання на використану літературу, цитати, ідеї, іншу інформацію, яка 

використана  в роботі.  

У другому розділі досліджується стан розв’язання проблеми, яка 

розглядається на сучасному етапі розвитку економіки України та її аналіз. 

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

дослідження необхідно проаналізувати статистичні дані щодо вибраної теми 

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

офіційних сайтів, звітні дані щодо конкретного суб’єкта фінансових відносин 

(якщо такий досліджується).  

Другий розділ курсової роботи носить описово-аналітичний характер, і, 

залежно від теми дослідження, присвячений організації та аналізу як показників 

діяльності фінансових посередників грошового ринку так і стану та тенденції 
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загальнодержавних, макроекономічних показників: рівня інфляції, монетарних 

показників.  

У розділі обов’язково на базі проведеного аналізу повинні бути 

сформульовані конкретні пропозиції та рекомендації з удосконалення 

діяльності об’єкта дослідження щодо розглянутого питання.  

Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових 

даних. Цифровий матеріал має бути поданий у вигляді таблиць і рисунків (схем, 

діаграм, графіків), які повинні бути логічним продовженням викладених 

теоретичних положень. На кожну таблицю та рисунок потрібно давати 

посилання на джерело інформації, супроводжувати їх аналізом змісту та 

висновками. Усі наведені в тексті цитати також потрібно супроводжувати 

посиланнями на відповідні джерела. 

 Теоретична частина курсової роботи повинна бути структурована на 

розділи, які нумеруються арабськими цифрами і за необхідності поділяються на 

підрозділи (параграфи).  

У висновках курсової роботи підводяться підсумки з усіх висвітлених 

питань, визначаються шляхи і напрями розв’язання проблемних аспектів теми. 

Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно, на підставі 

практичного досвіду, так і через узагальнення пропозицій, що містяться у 

літературних джерелах.  

До змісту роботи висуваються такі вимоги: 

  системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу; 

  логіка і науковий стиль викладеного матеріалу; 

 виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке речення і 

великі фрагменти не сприяють його розумінню; 

 завершеність викладення кожної думки; 

 уникання повторень. 

Текст курсової роботи має бути написаний чітким, розбірливим почерком 

без пропусків та скорочень слів або набраний на комп’ютері. 
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Усі наведені в тексті цитати та цифровий матеріал потрібно 

супроводжувати посиланнями на відповідні джерела. Якщо аналізується 

практичний матеріал, то слід указати об’єкт аналізу. 

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу – їх 

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

відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об’єкт і 

період, якого стосуються дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а в 

графіках та діаграмах – масштаб. 

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

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

його сприйняття. 

 

 

2.3 Обсяги та оформлення  курсової роботи 

Загальні вимоги 

Текст роботи слід писати тільки з одного боку стандартного аркуша    (А 4) 

та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку – 25 мм, правого 

– 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Шрифт – 14, Times New Roman, 

інтервал між рядками – 1,5. 

Обсяг курсової роботи має бути в межах 40 – 45 сторінок стандартного 

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

цьому: вступ – 1–2 стор., висновки 2–3 стор. Теоретична частина (35–40 стор.) 

структурована на розділи та в їх межах – параграфи – таким чином, щоб обсяг 

розділу (який не поділяється на параграфи) був не менше 6 сторінок, а обсяг 

будь-якого з параграфів – не менше 4 сторінок.  

Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку. Титульна 

сторінка вважається першою і номер на ній не ставиться. Зразок титульної 

сторінки курсової роботи наведений у додатку А. 

Зміст роботи розміщують на другій сторінці. У ньому послідовно 

записують найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають 
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номер сторінки, з якої воно починається.  

Титульна сторінка, завдання та зміст входять до загальної нумерації, але 

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

вступу. 

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

також включаються до наскрізної нумерації.  

Додатки слід позначати послідовно посередині сторінки великими 

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

Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д. Кожен додаток повинен мати 

тематичний заголовок. 

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

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

розділів, вступ, висновок, список використаних джерел пишуться великими 

літерами, заголовок параграфів – малими. 

Робота переплітається або має бути зброшурована у такій послідовності: 

титульна сторінка, завдання роботи, зміст, вступ, розділи та параграфи (якщо є 

такі), висновок, список використаних літературних джерел, додатки. 

Оформлення таблиць, рисунків, цитат 

 

Заголовки таблиць розміщуються над ними ліворуч, графіків, схем,              

діаграм – під ними. Таблиці та рисунки нумеруються окремо. Номер таблиці 

(графіка) складається з номера розділу (незалежно від наявності параграфів у 

ньому) та порядкового номера таблиці. Наприклад:  

Таблиця 2.3 – Основні показники кредитної діяльності банків України  

Показники 20.. рік 20.. рік 20.. рік 

Відхилення 

Абсолютне, 

млн грн 

Відносне, 

% 

Активи банків 1277509 1316718 1252570 -24939 -1,95 

Кредити надані 799228 873611 713974 -85254 -10,67 

Міжбанківські кредити 10747,4 23498 24162 13414,6 124,82 
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Продовження таблиці 2.3 

Кредити юридичним особам 802582 830632 829774 27192 3,39 

Кредити фізичним особам 179040 175711 157378 -21662 -12,10 

Резерв під заборгованість банків 204931 321303 484 383 279452 136,36 

 

Кожна таблиця повинна, зазвичай, розміщуватися на одній сторінці. У 

разі перенесення таблиці у лівому верхньому кутку наступної сторінки слід 

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

показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, 

якщо різні – вказують у боковику. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять 

пропуск  «—». Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на 

неї. Громіздкі таблиці та схеми допоміжного чи довідкового характеру слід 

винести у додатки, які нумерують окремо і поміщають після списку літератури. 

 Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою, 

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

Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунка складається з номера 

питання та порядкового номера рисунка. Наприклад:  

22 28 29 24 23

78 72 71 76 77
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2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Кредити надані Інші активи банків
 

Рис. 1.1 – Частка кредитного портфеля в структурі активів банків України 

 

Кожен рисунок розміщується по тексту після першого посилання на 

нього або на наступній сторінці, якщо рисунок завеликий. 
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Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу 

арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та 

порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід 

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

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

Наприклад: 

                                     А
Чк

П
  ,                                                (2.1) 

де Чк – частка кредитів в активах банку; П – загальна сума наданих позик; А – 

загальна сума активів. 

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

закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається 

порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; 

далі через кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання 

[5, с. 10] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури 

під номером 5 на сторінці 10. Під час цитування текстів з газет, поточної та 

річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом 

нормативних документів посилання на сторінки не обов’язкове. 

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності: 

 закони України; 

 укази Президента України; 

 постанови і декрети Уряду України; 

 статистичні й інші збірники; 

 інструктивні матеріали (у хронологічному порядку); 

 спеціальна економічна література та публікації в періодичних виданнях в 

алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора; 

 матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та 

використані під час написання роботи. 
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Усі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються 

послідовно.  Приклади оформлення літературних джерел наведено в додатку Ж. 

           Текст повинен бути старанно перевіреним автором після друку. 

 

2.4 Захист та критерії оцінювання курсової роботи 

 

Закінчена й оформлена курсова робота подається на захист студентом. 

Захист курсових робіт проводиться за графіком комісією, призначеною 

завідувачем кафедри. Студент повинен коротко викласти основні положення 

роботи, обґрунтувати висновки та пропозиції та відповісти на питання членів 

комісії з теми дослідження. 

Курсова робота оцінюється за стобальною шкалою з урахуванням таких 

критеріїв: 

Критерії Бали 

Оцінювання структури роботи, наскільки план дозволяє розкрити тему  

 

 

 

 

40 

балів 

Оцінювання теоретичного рівня роботи 

Повнота розкриття основних питань теми 

Наявність прикладів, розрахунків, аналізу, порівнянь 

Характеристика аналітичного рівня роботи 

Якість виконання роботи 

Відповідність вступу та висновків вимогам, які викладено в методичних 

порадах кафедри 

Оцінювання повноти та правильність складання списку використаних 

джерел 

Відповідність оформлення роботи вимогам стандартів та правил 

Виконання календарного плану написання роботи 

Оцінювання доповіді студента під час захисту роботи 60 

балів Оцінювання відповіді студента на додаткові запитання 

Усього : 100 

 

Якість виконання оцінюється за критеріями: науковий рівень роботи; 

практичний напрям роботи; самостійність студента у викладанні матеріалів 

теми; логіка розкриття теми, стиль;  оформлення матеріалів курсової роботи, 
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схем, графіків, додатків, використання комп’ютерної техніки в оформленні. 

Курсова робота, яка має 40 балів, допускається до захисту. На захисті 

студент повинен розкрити основний зміст роботи, виділити її проблемні 

аспекти, обґрунтувати свої висновки, відповісти на питання викладача. 

Остаточна оцінка за курсову роботу виставляється за результатами 

захисту. День і час захисту курсової роботи визначає викладач – науковий 

керівник згідно з графіком навчального процесу. Остаточна оцінка залежить 

від того, як: студент виступить під час захисту; студент  відповідає на питання 

щодо змісту курсової роботи в розрізі теми; студент якісно виконав роботу. 

За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє в 

екзаменаційну відомість. 

Оцінку «відмінно» отримує студент, у якого акуратно і правильно 

оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний 

результат і глибокий аналіз питань вибраної теми, висновки про позитивні 

моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків. 

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені 

вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо 

аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й 

акуратно. 

Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить недостатньо 

елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції 

погано аргументовані, текст оформлений неакуратно. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з 

цієї дисципліни. 
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3 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Організація готівкового обігу в Україні. 

2. Структура грошової маси в державі. 

3. Організація проведення безготівкових розрахунків в Україні. 

4. Грошовий ринок, особливості його функціонування в Україні. 

5. Національна валюта України: поняття та порядок обігу.  

6. Значення Національного банку в забезпеченні фінансової стабільності. 

7. Інфляція та проблеми сталості національної грошової системи. 

8. Значення облікової ставки в економіці держави. 

9. Інструменти грошово-кредитного регулювання НБУ, особливості їх 

використання. 

10. Стан системи валютного регулювання в Україні. 

11. Лібералізація валютного ринку в контексті інтеграції до ЄС. 

12. Трансформація та розвиток інфраструктури ринків капіталу. 

13. Реалізація монетарної політики та макроекономічне середовище. 

14 . Валютні інтервенції та міжнародні резерви. 

15. Платіжний баланс: сутність, структура та його значення в механізмі 

валютного регулювання. 

16. Стан та розвиток банківського сектора України. 

17. Золотовалютні резерви: сутність, призначення та використання. 

18. Розвиток ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури. 

19. Розвиток системи електронних платежів та розрахунків НБУ. 

20.Особливості функціонування небанківських фінансово-кредитних установ 

в Україні (за вибором: страхові, лізингові, факторингові компанії, недержавні 

пенсійні фонди, ломбарди). 

21. Активні операції комерційних банків, механізм їх проведення. 

22. Пасивні операції комерційних банків, механізм їх проведення. 

23. Комерційні банки – основна ланка банківської системи. 
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24. Організація проведення розрахунково-касових операцій банків. 

25. Регулювання та пруденційний нагляд у банківській системі. 

26. Фінансовий контролінг у системі управління НБУ. 

27.Міжнародний валютний фонд: призначення, функції та програми 

співпраці з Україною. 

28. Європейський банк реконструкції та розвитку: створення, призначення, 

функції та роль. 

29. Політика рефінансування НБУ. 

30. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини НБУ. 
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  Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

Форма № Н-6.01 
 
 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

Кафедра обліку і фінансів  

 
 
 
 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 
з ___________________________________________________________ 

(назва дисципліни) 

 
на тему: _____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
 

Студента (ки) ___ курсу 
______групи 
Освітнього ступеня 072 
спеціальності  «Фінанси, 
банківська справа та страхування» 

                                                                    _____________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник курсової роботи 
к. е. н., доцент Шаповал Л.П.                                                                                       

(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 
Національна шкала 
_______________    
Кількість балів: __Оцінка:  ECTS 
___ 

                                                                         Члени комісії           
                                                                   __________           ____________ 

                                                                                                          (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                          _________               _____________  
                                                                                                            (підпис)                         (прізвище та ініціали) 

 

м. Кременчук – 20__ рік 
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Додаток Б 
Завдання на курсову роботу 

Форма № Н-9.01у 
 
 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  
Кафедра_______________________________________________________ 
 
Дисципліна_____________________________________________________ 
 
Напрям________________________________________________________ 
_ 
Курс_________група___________________семестр___________________ 
 
 
 

ЗАВДАННЯ 
 

на курсовий проект (роботу) студенту 
 
 
_________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)  
1. Тема роботи_____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
2. Термін здачі студентом роботи____________________________________ 
 
3. Вихідні дані до роботи___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
4. Зміст розрахунково-пояснювальної роботи (перелік питань, що підлягають 

розробці)__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
5. Перелік графічного матеріалу_______________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
6. Дата видачі завдання______________________________________________
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 
 Назва етапів 

курсової 
роботи 

Терміни 

виконання 

етапів 

роботи 

Вказівки та зауваження 
викладача  

(з вказанням дати 
консультації) 

Оцінювання етапів 

роботи 

 

№ 

п/п 

 

 

 

   
 

    

за націо- 
нальною 
шкалою 

за 
шкалою 

ECTS 

кількіс
ть 

балів 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Етап 1 – Вибір теми, 
огляд літератури, 
написання плану, 
узгодження з 
керівником і 
затвердження 

 

 

   
 

 

 

2 Етап 2 – Написання   
1 розділу   

  
 

 

3 Етап 3 – Написання   
2 розділу    

 

 

4 Етап 4 – Написання 
вступу, висновків, 
списку використаних 
літературних джерел 

 

    
 

5 Етап 5 - Оформлення 
курсової роботи і 
подання керівнику на 
перевірку 

 

    
 

6 Етап 6 -  Виправлення 
зауважень    

   
 

   
 

7 Етап 7 -  Захист 
курсової роботи 

  
 

 

 
 

      
 

 Разом    

 

 

 

 
 
 
 
Студент(ка)___________________ 

(підпис) 
 
 
 

Керівник _____________________                          ________________________  
(підпис)             (ініціали та прізвище) 

 
 
«______»_______________ 20__ р. 
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Додаток В 
Зразок змісту курсової роботи 

 

ЗМІСТ 
 

ВСТУП………………………………………………………………………………... 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО 

РИНКУ……………………………………………………………… 

1.1 Сутність та економічна характеристика грошового ринку……………………. 

1.2 Структура грошового ринку……………………………………………………… 

1.3 Інституційна модель грошового ринку………………………………………… 

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ГРОШОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ ……………… 

2.1 Динаміка та структура грошового ринку в Україні…………………………. 

2.2 Нормативно-правове регулювання грошового ринку в Україні....................... 

2.3 Проблеми функціонування грошового ринку в Україні та шляхи їх 

вирішення……………………………………………………………………………. 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………… 

ДОДАТКИ …………………………………………………………………………… 
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Додаток Д 

Зразок оформлення вступу курсової роботи 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Гроші відіграють важливу роль у господарській 

діяльності підприємств, у функціонуванні органів держави, у посиленні 

зацікавленості людей у розвитку і підвищенні ефективності виробництва, 

ощадливому використанні ресурсів.  Значну роль у цьому процесі  відіграє 

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

організації системи готівкового обігу, її досконалості та сучасності значною 

мірою залежить рівень розвитку виробництва, функціонування банківської 

системи, соціальний рівень населення тощо. Отже, питання організації 

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

досить актуальними.   

Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження «Грошовий 

оборот, його економічна основа та структура» має важливе як теоретичне, так і 

практичне  значення. Це пояснюється тим, що питання організації готівкового 

обігу, підвищення його ефективності в сучасних умовах господарювання мало 

висвітлені як в вітчизняній, так і зарубіжній літературі. Разом з тим практика 

потребує досконалого вивчення цього питання з метою підвищення 

ефективності як готівкового обігу зокрема, так і грошового обігу в цілому.  

Мета і завдання роботи. Метою курсової роботи є узагальнення 

теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо організації 

готівкового обігу в сучасних платіжних системах, обґрунтування значущості 

грошового обороту в умовах становлення ринкових відносин в економіці 

України. Відповідно до мети в роботі поставлені такі завдання: 

 обґрунтувати зміст економічної сутності «грошовий оборот» та визначити 

його місце в грошовій системі; 

 розглянути структуру грошового обороту; 
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 дослідити механізм зростання маси грошей в обороті, її склад та 

показники; 

 проаналізувати структуру та динаміку готівкового обігу в державі; 

 дослідити організацію проведення безготівкових та безготівкових 

розрахунків в Україні; 

 розглянути нормативно-правову базу регулювання грошового обігу в 

країні. 

Об’єкт дослідження – процес функціонування грошового обороту, його 

місце та значення у грошовій системі країни. 

Структура роботи.  Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновку та списку використаної літератури. Перший розділ присвячено 

визначенню економічної сутності грошового обороту, дослідженню структури 

та інструментам його проведення. Другий розділ присвячено аналізу стану, 

значенню грошового обороту в економіці України, організації проведення 

готівкового та безготівкового обігу в країні, а також визначенню проблем, що 

виникають в процесі проведення грошового обороту в Україні. 

Огляд джерел, що використані в роботі. Теоретичним підґрунтям роботи 

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

періодична література, а також офіційні матеріали органів державної 

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

в роботі використані наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених:                 

Мороза А. М., Савлука М. І., Пуховкіної М. Ф., Жукова Е. Ф. та інших. 
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Додаток Ж 

Зразок оформлення літературних джерел 

Затверджені наказом ВАК України  
від 29 травня 2007 р. № 342  
від 3 грудня 2007 р. №845  
від 26 січня 2008 р. № 63 
 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ 
ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
Книга одного автора 

Каламбет С. В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління / 

С. В. Каламбет. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2001. – 303 с. 

Монографії 

Шейко В. М. Історія української культури : моногр. / В. М. Шейко ; Харк. держ. 

акад. культури. – Харків, 2001. – 399 с. 

Підручники і навчальні посібники 

Романець В. А. Психологія творчості : навч. посібник для студ. вищ. навч. 

закладів / В. А. Романець. – 2-ге вид., допов. – Київ : Либідь, 2001. – 286 с. 

Книга двох авторів 

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень : посібник /                            

Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. 

– 301 с. 

Книга  трьох авторів 

Юрій С. І. Антологія бюджетного механізму / С. І. Юрій, В. Г. Демянишин, 

Я. М. Буздуган. – Тернопіль : Екон. думка, 2001. – 250 с. 

Книга чотирьох авторів 

Теорія статистики : навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / 

П. Г. Вашків,  П. І.  Пастер,  В. П.  Сторожук, Є. І.  – Київ : Либідь, 2001. – 319 с. 

Книга п’яти і більше авторів 

Современная экономика. Лекцион. курс : многоуровневое учебное пособие / 

О. Германова, Л. Еременко, Т. Игнатова и др. – 3-е изд., доп. – Ростов-н/Д : 
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Феникс, 2001. – 544 с. 

Книга з тематичним заголовком (тематичні збірники) 

Законодавство України про сім’ю : 36. законодав. актів за станом на 20 квіт. 

2001 р. – Київ : Парламент. вид-во, 2001. – 135 с. 

Матеріали конференцій, нарад, семінарів 

Актуальні  проблеми  підготовки  фахівців  з  митної  справи  :  матеріали  

наук.-метод. конф., м. Дніпропетровськ, 23–24 листопада 2000 р. / Акад. митної 

служби України. – Дніпропетровськ, 2001. – 222 с. 

Багатотомні видання 

Энциклопедия кибернетики : в 2 т. / отв. ред. И. М. Глушков. – Киев : Укр. сов. 

энцикл., 1974. 

Окремий том багатотомного видання 

Кучеренко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / 

Н. П. Кучеренко. – Харьков : Право, 2002. – Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 

534 с. 

Статті  зі  збірника 

Куденко Н. В. Маркетингові цілі фірми / Н. В. Куденко // Маркетинг: теорія і 

практика : 36. наук. пр. / Східноукр. держ. ун-т. – Луганськ, 1999. – Вип. 4. – 

С. 125–132. 

Із  журналу 

Астахова, В. І. Державні і недержавні вузи в системі освіти / В. І. Астахова // 

Економіка і упр. – 1999. – № 3. – С. 29–32. 

З  газети 

Макаренко, Н. І  небо – до Зірок: Україна – космічна держава / Н. Макаренко // 

Молодь України. – 2002. – 14 бер. – С. 3. 

Дисертації 

Гринькова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя 

(теоретичний та методичний аспекти) : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / 

Валентина Миколаївна Гринькова. – Київ, 2001. – 485 с. 
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Продовження додатку Ж 
Автореферати 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів 

гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – 

Тернопіль, 2007. – 20 с. 

Патент, стандарт 

Патент України 43349 МІЖ 7 В01 Д17/02. роздільник незмішуваних рідин / 

В. В. Перелітько, О. І. Купрін, Л. М. Мамаєв; опубл. 17.12.2001, Бюл. № 11 

(кн. 1). 

Електронні ресурси 

Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств 

[Електронний ресурс]: [навч. посібник] / Черваньов Д.М. – К: Знання-Прес, 

2003. – 622 с. – Режим доступу: http://www.library.if.ua/book/71/5197.html. 

Річний звіт про діяльність ДІУ у 2008 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://unia.com.ua. 

Закон України „Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003 р. за № 978-IV. 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=978-15. 

 
 
 
 

При написанні курсової роботи літературні джерела оформлюються у 

вигяді списку, а не таблиці! 
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Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної 

дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього 

ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання) 

 

 

 

 

Укладач       к. е. н., доц. Л. П. Шаповал 

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку і фінансів В. І. Глухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 
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