
МДКР «Діяльність на ринку фінансових послуг»  

Курсова робота «Діяльність на ринку фінансових послуг» – це самостійна 

праця студента, на підставі якої можна зробити висновок про якість засвоєння ним 

теоретичних, методичних та практичних питань дисципліни «Страховий 

менеджмент», «Банківська справа», «Фінансовий менеджмент», «Ринок 

фінансових послуг» тощо. 

Виконання роботи здійснюється відповідно до навчального плану підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» та згідно із робочою програмою курсу. 

Виконання міждисциплінарної курсової роботи є важливим складовим 

елементом самостійної роботи студентів й сприяє глибокому засвоєнню окремих 

питань теорії і практики з управління діяльністю на ринку фінансових послуг. 

Свою роботу студенту необхідно пов'язати з останніми рішеннями уряду в 

галузі фінансів, показати знання інструктивних матеріалів, нормативних актів, 

літератури з проблемних питань даної теми, висловити і обґрунтувати свою точку 

зору на ту чи іншу проблему теоретичного чи практичного значення. Для цього 

треба уважно вивчити рекомендовані в цій методичній розробці літературні 

джерела, чинний інструктивний матеріал, ознайомитися з публікаціями із 

спеціальної літератури та публікаціями, вміщеними у періодичних виданнях. 

Мета курсової роботи – на основі опрацювання сукупності теоретичних, 

методичних та практичних положень з обраної теми, дослідити особливості 

функціонування фінансового ринку України й основних його сегментів та 

окреслити перспективи його розвитку.  

У рамках заявленої мети перед студентами поставлені наступні завдання: 

- закріпити систематизацію теоретичних знань;  

- вміти аналізувати діяльність учасників фінансового ринку, зокрема 

страхового ринку; 

- вміти надати пропозиції щодо покращення діяльності учасників 

фінансового ринку, зокрема страхового.  

Курсова робота складається з: завдання; вступу; теоретичної і практичної 

частини; додатків; списку використаної літератури.  

До курсової роботи входять: розрахунково-пояснювальна записка на 30-35 

сторінок формату А-4 (відповідно до вказівок до виконання міждисциплінарної 

курсової роботи).  

Розділ 1. – теоретичний (за обраною темою, що видається індивідуально 

кожному студенту). 

Розділ 2. – практичний (студенти відповідно до завдання аналізують 

діяльність страхової компанії (за обраною СК, що видається індивідуально 

кожному студенту). 

Розділ 3. Розробка пропозицій щодо удосконалення роботи обраної страхової 

компанії в певній галузі страхування. 

Під час виконання курсової роботи студенти використовують отримані під 

час лекційних і практичних занять знання. А саме розв’язують задачі, що дозволяє 

підсумувати отримані практичні знання шляхом застосування відповідних способів 

розв’язування, та відповідають на теоретичні питання, використовуючи навички 

роботи з довідковою та нормативною літературою.   



Орієнтовна тематика МДКР «Діяльність на ринку фінансових послуг»  
 

1. Капітал банку та джерела його формування. 

2. Механізм формування та призначення статутного капіталу банку. 

3. Регулятивний капітал та достатність капіталу банку. 

4. Депозитна політика банків та інструменти її реалізації. 

5. Ціноутворення на банківські депозити. 

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

7. Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб. 

8. Організація депозитних операцій банку з фізичними особами. 

9. Організація депозитних операцій банку з юридичними особами. 

10. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку. 

11. Організація банківського кредитування з використанням платіжних 

карток. 

12. Кредитна політика банків та інструменти її реалізації. 

13. Ціноутворення на банківські кредити. 

14. Організація короткострокового банківського кредитування. 

15. Організація споживчого кредитування. 

16. Оцінка кредитоспроможності позичальника банку. 

17. Механізм забезпечення фінансової стійкості банків. 

18. Витрати банку: сутність та фактори, що їх визначають. 

19. Ліквідність банку. 

20. Управління ризиком ліквідності банку. 

21. Страхові послуги та особливості їх реалізації страховою компанією. 

22. Страхові посередники та організація їх діяльності. 

23. Місце і роль страхування життя в системі особистого страхування. 

24. Медичне страхування в Україні і його розвиток. 

25. Страхування ризиків аграрного виробництва. 

26. Стан та перспективи розвитку страхування автотранспортних ризиків. 

27. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів в Україні. 

28. Страхування екологічних ризиків. 

29. Страхування від нещасних випадків в Україні і його розвиток. 

30. Страхування комерційних ризиків. 

31. Стан та перспективи розвитку страхування банківських кредитів. 

32. Депозитне страхування в Україні: сутність, проблеми та перспективи 

розвитку. 

33. Страхування майна громадян. 

34. Страхування цивільної відповідальності. 

35. Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування в 

Україні. 

36. Актуарні розрахунки у страхуванні. 

37. Проблема становлення та стратегія розвитку страхового ринку в Україні. 

38. VIP - страхування в Україні. 

39. Особливості інвестиційної діяльності страховиків. 

40. Перестрахування та його роль в стабілізації страхового ринку. 

41. Оцінка фінансової надійності страхової компанії. 


