
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає 

змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці. 

Виконуючи роботу, студент має навчитися користуватися спеціальною 

літературою, самостійно її аналізувати та узагальнювати. 

Курсову роботу студент має виконувати на основі ретельного вивчення й 

узагальнення передового досвіду функціонування фінансових ринків, 

висвітленого в літературних та інформаційних джерелах, обов'язкового 

використання статистичних даних, наведених статистичних щорічних виданнях 

та інтернет ресурсах. 

Студенти повинні виконувати курсову роботу на матеріалах конкретного 

фінансового інституту.  

Тема роботи має бути такою, яка давала б змогу майбутньому бакалавру в 

комплексі вирішувати чи висвітлювати питання удосконалення та підвищення 

ефективності виробництва. Результати дослідження треба викласти у вигляді 

висновків і пропозицій. 

 

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Першим етапом виконання курсової роботи є вибір теми. Студенти 

обирають тему курсової роботи за власним розсудом (або з урахуванням своєї 

практичної діяльності, можливостей використання матеріалів підприємств та 

організацій де вони працюють), але відповідно до наведеної нижче тематики 

курсових робіт. Тематика курсової роботи у межах групи не можу дублюватися. 

 

Рекомендовані теми курсових робіт з дисципліни «Фінансовий ринок» 

1. Сегменти та суб'єкти фінансового ринку.  

2. Інструменти фінансового ринку. 

3. Учасники фінансового ринку. 

4. Розвиток зарубіжних фінансових ринків (на прикладі конкретної країни). 

5. Особливості розвитку фінансового ринку в Україні в 2010-2018 роках. 

6. Стратегія розвитку фінансового ринку України. 

7. Цінні папери як вид фінансових інструментів в Україні. 

8. Основні тенденції  розвитку сучасних зарубіжних фінансових ринків. 

9. Тенденції розвитку фінансового ринку України. 

10. Розвиток фондових ринків країн Східної Європи. 

11. Розвиток фондових ринків в країнах Латинської Америки.  

12. Державне регулювання фінансового ринку, його значення.  

13. Державне регулювання фінансового ринку в Україні.  

14. Саморегулівні організації, їх функції та роль на фінансовому ринку. 

15. Розвиток саморегулювання на фінансовому ринку України. 

16. Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку.  



17. Розвиток законодавства в сфері функціонування ринку капіталів 

(фондового ринку) в Україні.  

18. Мегарегулятори на фінансовому ринку.  

19. Правові основи розвитку інфраструктури фінансового ринку в Україні. 

20. Держава на фінансовому ринку. 

21. Особливості регулювання фінансового ринку в США. 

22. Особливості регулювання фінансового ринку в європейських країнах (за 

вибором).  

23. Міжнародні норми вексельного права та особливості застосування 

векселів в Україні.  

24. Особливості регулювання ринку банківських позичок. 

25. Професійна діяльність на ринку цінних паперів.  

26. Фінансові інститути як посередники на фінансовому ринку України. 

27. Інститути інфраструктури та їх значення для функціонування ринку 

цінних паперів. 

28. Особливості функціонування інститутів спільного інвестування в Україні.  

29. Розвиток Національної депозитарної системи України. 

30. Інституційні інвестори на фінансовому ринку зарубіжних країн. 

31. Фінансові компанії (лізингові, факторингові, форфейтингові – за вибором) 

та їх роль на фінансовому ринку.  

32. Небанківські депозитні фінансові інститути в Україні.  

33. Кредитні спілки в Україні.  

34. Ломбарди як фінансові установи. 

35. Поняття  та основні види ризиків на фінансовому ринку. Оцінювання 

ризиків.  

36. Ціноутворення на ринку акцій та його особливості в Україні. 

37. Ціноутворення на ринку облігацій та його особливості в Україні. 

38. Ціноутворення на ринку ф’ючерсів та його особливості в Україні. 

39. Ціноутворення на ринку опціонів та його особливості в Україні. 

40. Фондовий ринок як ринок довгострокових цінних паперів.  

41. Ринок облігацій, його призначення та структура.  

42. Особливості формування ринку капіталів в Україні.  

43. Іпотечне кредитування в Україні. 

44. Зарубіжний досвід іпотечного кредитування. 

45. Розвиток ринку іпотечних цінних паперів в Україні.  

46. Розвиток ринку державних цінних паперів в Україні, його особливості. 

47. Розвиток світових ринків акцій (на прикладі будь-якої країни).  

48. Ринок акцій в Україні: особливості розвитку. 

49. Технічний аналіз, його особливості та значення на фінансовому ринку 

України.  

50. Фундаментальний аналіз, його особливості та значення на фінансовому 

ринку України.  



51. Ринок похідних цінних паперів, його особливості та причини розвитку. 

52. Проблеми та перспективи розвитку ринку похідних фінансових 

інструментів в Україні. 

53. Ринок опціонів та його розвиток в Україні. 

54. Ф'ючерсні та форвардні ринки , особливості розвитку в Україні. 

55. Свопи як похідні фінансові інструменти.  

56. Грошовий ринок як ринок короткострокових цінних паперів, його суб'єкти 

та інструменти. 

57. Суб'єкти ринку банківських позичок.  

58. Фінансові інструменти грошового ринку.  

59. Банківські операції та інструменти. 

60. Розвиток фондових бірж в західних країнах. 

61. Організатори торгівлі цінними паперами в Україні.  

62. Фондові біржі, їх значення як організаторів торгівлі.  

63. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні (на прикладі однієї 

з фондових бірж). 

64. Біржові операції, їх види та значення. 

65. Фондові індекси та рейтинги: їх значення для біржової торгівлі. 

66. Позабіржова торгівля: її значення, причини розвитку. 

67. Розвиток нових для українського біржового ринку фінансових 

інструментів. 

68. Волатильність біржових фінансових інструментів. 

69. Злиття та поглинання. 

70. Альтернативні теорії фінансового ринку (хаосу, когерентних ринків, 

катастроф, шуму, рефлексивності тощо). 

71. Фрагментарність українського фондового ринку. 

72. Розвиток сучасних технологій біржової торгівлі в Україні. 

73. Операції страхових компаній та банків з цінними паперами.  

74. Особливості діяльності диверсифікованих ІСІ  в Україні. 

75. Особливості діяльності недиверсифікованих ІСІ  в Україні. 

76. Особливості діяльності венчурних ІСІ  в Україні. 

77. Світовий досвід спільного інвестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Після вибору теми та її погодження з керівником, студент повинен 

розробити і викласти в письмовій формі її план. План теми слід розробляти 

після ознайомлення з літературними джерелами, які висвітлюють ті чи інші 

питання і проблеми з теми дослідження. Це дасть змогу студенту детальніше 

уявити собі структуру роботи, послідовно викласти її зміст, повніше висвітлити 

коло питань, які мають бути вирішені. 

План рекомендується складати з 3 розділів. В цілому план має включати 

лише ті питання, які безпосередньо стосуються теми і дають змогу повно і 

глибоко розкрити її. 

Добре продуманий план є запорукою успішного виконання роботи. 

Структура і зміст плану курсової роботи, співвідношення її розділів 

визначаються обраною темою. 

Як  приклад можна рекомендувати таку схему плану:  

ВСТУП. У вступній частині курсової роботи потрібно обґрунтувати 

актуальність обраної теми, об’єкт та предмет дослідження, розкрити значення 

та коло питань, що розглядаються в роботі, а також особливості їх постановки 

та вирішення стосовно конкретного підприємства.  

Об’єкт дослідження виступає загальною сферою пошуку, а предмет те 

конкретне, що вивчається. Предмет – це значно вужче поняття, ніж об’єкт, він –

частина об’єкта, сторона, грань, елемент об’єкта, який досліджується. 

Зміст вступу повинен бути максимально прив'язаним до теми курсової 

роботи. Особливу увагу слід приділити обґрунтуванню мети, та низки 

конкретних завдань, які стоять перед курсовою роботою. 

Загальний обсяг вступу не повинен перевищувати 2 аркуші тексту. 

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ – методична частина курсової роботи має назву 

«Теоретичні та методичні основи дослідження» і складається, як правило, з 

двох-трьох підрозділів. Залежно від теми курсової роботи студент має розкрити 

природу фінансових явищ і категорій. При розкритті даного питання потрібно 

використати праці вітчизняних і зарубіжних науковців, а також нормативно-

законодавчі акти (закони, постанови, укази тощо). 

 

ДРУГИЙ РОЗДІЛ – «Аналіз та оцінка об'єкта та предмета 

дослідження», тобто явищ, що розглядаються. Це найважливіший розділ 

курсової роботи. Структура цього розділу носить специфічний характер і чітко 

визначається темою і обраним завданням для роботи.  

Аналітична частина курсової роботи студентом виконується за одним із 

наступних завдань. 

Завдання 1. Аналіз та оцінка дохідності фінансових інститутів 

1. Охарактеризувати у загальний рисах процес і особливості 

функціонування суб`єкта фінансового ринку.  



2. Проаналізувати фінансовий стан (показники ліквідності, 

платоспроможності, ділової активності, майнового стану, фінансової стійкості) 

суб`єкта фінансового ринку за 3 роки.  

3. Спрогнозувати поточну оцінку очікуваної прибутковості на  наступний 

рік та розрахувати прибутковість.  

Завдання 2. Аналіз балансу фінансової інституції 

1. Охарактеризувати у загальний рисах процес і особливості 

функціонування суб`єкта фінансового ринку.  

2. Визначити питому вагу окремих балансових складових в валюті балансу 

постатейно; порівняти з плановими показниками та в динаміці за 3 роки. 

3. Проаналізувати структуру активів та пасивів, а також їх змін у часі за 3 

роки. 

Завдання 3. Оцінка та аналіз ринкових факторів, що впливають на 

діяльність фінансової інституції  

1. Охарактеризувати у загальний рисах процес і особливості 

функціонування суб`єкта фінансового ринку.  

2. Надати експертну оцінку впливу відібраних факторів на діяльність 

досліджуваної фінансової інституції та бізнес середовище.  

3. Проаналізувати конкурентів з метою визначення конкурентних 

переваг фінансової інституції та/або недоліків в його діяльності на фінансовому 

ринку. 

Завдання 4. Комплексна фінансово-економічна оцінка діяльності 

фінансової інституції. 

1. Охарактеризувати у загальний рисах процес і особливості 

функціонування суб`єкта фінансового ринку.  

2. Надати загальний аналіз структури доходів та витрат фінансової 

інституції. 

3. Надати оцінку прибутковості активів (ROA), капіталу (ROE), чистий 

спред, чиста процентна маржа, продуктивність праці.  

 

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ має бути присвячений виявленим недолікам у роботі 

досліджуваного фінансового інституту та аргументацією резервів підвищення 

ефективності його функціонування. 

 

Кожен підрозділ і розділ повинен закінчуватися відповідним висновком про 

виявлені в результаті проведеного аналізу позитивні чи негативні сторони 

роботи. Результати аналізу також повинні бути представлені графічно.  

 

ВИСНОВКИ Курсова робота закінчується складанням висновків та 

пропозицій. їх обсяг повинен бути не менше 2-3 аркуша тексту. 

Структура висновків і пропозицій повинна приблизно відповідати 

структурі курсової роботи. По кожному підрозділу роботи повинен бути 



зроблений короткий висновок, який має відображати результати відповідних 

досліджень. Він має бути висвітлений у відповідному пункті висновків. Тобто 

загальна кількість пунктів у висновках повинна приблизно дорівнювати 

загальній кількості поставлених завдань. 

Обов'язковими складовими курсової роботи є зміст та перелік 

літературних джерел.  

Загальний обсяг курсової роботи повинен становити в середньому 25-30 

аркушів тексту. 
 


