
Тематика курсових робіт з дисципліни 

«Банківська справа та банківські операції» 

 

1 Банківська система України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

2 Банківська система України: шляхи стабілізації та підвищення надійності 

3 Національний банк України як центральна інституція банківської системи  

4 Банківський нагляд: організація та здійснення 

5 Комерційний банк в умовах перехідної економіки 

6 Банківський кредит у розвитку економіки 

7 Сучасний стан кредитної діяльності комерційних банків України 

8 Кредитна політика комерційного банку  

9 Кредит: сутність, функції та роль в економіці 

10 Комерційний кредит: сутність і перспективи розвитку 

11 Кредитний ринок: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

12 Банківське кредитування інноваційної діяльності 

13 Іпотечне кредитування в Україні: стан та та перспективи розвитку 

14 Кредитування підприємницьких структур та малого бізнесу 

15 Кредитування населення в сучасних умовах  

16 Ккредитоспроможність позичальника комерційного банку. 

17 Сучасний стан і тенденції розвитку ринку споживчого кредитування в Україні 

18 Особливості лізингового кредитування в Україні 

19 Ринок банківських послуг в Україні:сучасний стан, тенденції та перспективи 

розвитку 

20 Сучасні операції комерційних банків України 

21 Розрахунково-касові операції в банківських установах України 

22 Валютні операції та їх місце в діяльності комерційних банків 

23 Депозитні вклади у ресурсній базі комерційних банків 

24 Активні операцій комерційних банків України 

25 Пасивні операції комерційних банків України 

26 Управління проблемними активами комерційних банків 

27 Управління ліквідністю та платоспроможністю комерційного банку 

28 Критерії та методи оцінки фінансової стійкості комерційного банку 

29 Прибуток комерційного банку: джерела формування та напрями використання 

30 Система гарантування вкладів фізичних осіб в Україні 

31 Небанківські фінансово-кредитні установи в Україні: сучасний стан і 

перспективи розвитку 

32 Комерційні банки у протидії легалізації доходів, отриманих незаконним 

шляхом 

33 Стратегічне управління комерційного банку 

34 Банківські ризики: оцінка та управління 

35 Інвестиційна діяльність банків України: проблеми та перспективи 

36 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів 

37 Іноземні банки на вітчизняному ринку банківських послуг 

38 Антикризова політика комерційного банку 

39 Сучасні технології у розвитку системи банківських послуг України 

40 Сучвсний стан та перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні 
 


