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ВСТУП 

 

Дисципліна «Кредитування і контроль» сприяє підготовці майбутніх 

фахівців у галузі фінансів. В процесі його опанування студенти повинні 

одержати навички та досвід дослідження ресурсно-кредитних явищ та процесів, 

що необхідно для чіткого визначення індивідуальних орієнтирів застосування 

власних здібностей та реалізації набутого професійного потенціалу в умовах 

ринкової системи. Майбутні спеціалісти повинні вміти самостійно ставити і 

вирішувати нові завдання та творчо використовувати досягнення економічної 

науки для прискорення соціально-економічного розвитку суб’єктів 

господарювання всіх форм власності. 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню наукового рівня економічного 

мислення майбутнього фахівця, містить в собі теоретичну базу, яка необхідна 

при практичному вирішуванні конкретних задач практики кредитування в 

сучасних умовах розвитку економіки.  

Виконання контрольної роботи з даної дисципліни дасть студентам теоре-

тичні знання та практичні навички з питань кредитування, оформлення 

документів, пов’язаних з цим процесом, прийняття рішень про надання позик 

та мінімізації ризиків, пов'язаних з банківською діяльністю. 

Методична розробка складена у відповідності з робочою програмою 

дисципліни «Кредитування і контроль» і має на меті надати студентам 

можливість здійснити контроль своїх знань з даного курсу. 

Підготовка методичних вказівок здійснювалась з урахуванням сучасних 

наукових досягнень і практичного досвіду у галузі методичного забезпечення  

викладання дисципліни «Кредитування і контроль» 

Дані методичні рекомендації містять в собі теоретичну базу, яка 

необхідна при практичному вирішуванні конкретних задач практики 

кредитування, впровадження їх результатів у господарську діяльність 

підприємства та організації реального сектора економіки. Це вимагає нових, 

якісно вищих вимог до фахової підготовки та творчого потенціалу спеціалістів 

у галузі фінансів.  

У методичних вказівках охоплюється широке коло питань організації, 

проведення та здійснення кредитних операцій, що відбивається у тематиці 

контрольної роботи і вимагає від студентів ґрунтовного вивчення дисципліни, 

пошуку відповідних літературних джерел та їх аналізу. 

Виконання контрольної роботи з дисципліни «Кредитування і контроль» 

спрямовано на закріплення і поглиблення знань з даного курсу; формування 

практичних навичок проведення аналізу кредитного процесу і розробки 

обґрунтованих висновків по проведеному аналізу. 

Методичні вказівки вміщують загальні положення і структуру 

контрольної роботи, методику вибору тем, тематику теоретичної частини та 

практичні завдання для розрахункової частини контрольної роботи, а також 

рекомендовану літературу. 
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1 ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота складається з теоретичної та практичної 

(розрахункової) частини. 

Обсяг першої частини роботи не повинен перевищувати 10-20 аркушів. 

Якщо у студентів виявляються ідентичні відповіді на питання, то робота далі не 

перевіряється, завдання анулюється і студент отримує нове завдання. 

Аналітична інформація повинна відповідати сучасному стану (аналіз необхідно 

робити за 3-5 останніх роки). 

Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 25 

сторінок. 

Теоретична частина складається з двох теоретичних питань (за варіантами)  

вибрати які можливо таким чином: 

 для першої групи: варіант дорівнює N (N – порядковий номер студента в 

групі); 

 для другої групи 30+N і т.д. 

Практична частина містить детальне розв’язання задач, які стосуються 

кредитних відносин з різними видами кредиту і позичальника. 
 

1.1 Теоретична частина контрольної роботи 
 

Варіант № 1 

1. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні. 

2. Кредитний портфель банку та критерії його класифікації. 

 

Варіант № 2 

1. Особливості споживчого кредитування в Україні. 

2. Одержання й аналіз кредитної заяви позичальника. 

 

Варіант № 3 

1. Особливості кредитування малого бізнесу. 

2. Сучасний стан міжбанківського кредитування в Україні. 

 

Варіант № 4 

1. Засади формування кредитної політики банку. 

2. Інвестиційне кредитування. 

 

Варіант № 5 

1. Система пільгового кредитування підприємств АПК. 

2. Організація ризик-менеджменту в банку. 

 

Варіант № 6 

1. Характер впливу відсоткового ризику на рівень доходів від кредитних 

операцій банку. 

2. Забезпечення повернення банківських кредитів. 
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Варіант № 7 

1. Вивчення потенційного позичальника.  

2. Система рейтингу CAMEL. 

 

Варіант № 8 

1. Порядок документального оформлення кредиту в комерційному банку. 

2. Заставне право банку і спосіб його реалізації. 

 

Варіант № 9 

1. Формування резервів для покриття можливих втрат від кредитних 

операцій. 

2. Перспективи розвитку лізингових операцій банку. 

 

Варіант № 10 

1. Банківська система у фінансовому посередництві. 

2. Кредитна лінія. 

 

Варіант № 11 

1. Державний споживчий кредит в Україні. 

2. Правове регулювання іпотечного кредитування. 

 

Варіант № 12 

1. Кредитний скоринг: проблеми та шляхи їх вирішення. 

2. Страхування ризику непогашення позики. 

 

Варіант № 13 

1. Необхідність, суть та види державного кредиту. 

2. Кредитування у формі овердрафту. 

 

Варіант № 14 

1. GAP-аналіз. 

2. Облігаційні кредити. 

 

Варіант № 15 

1. Державний споживчий кредит в Україні. 

2. Зміст кредитного договору. 

 

Варіант № 16 

1. Робота банку, що пов’язана з погашенням проблемних позик. 

2. Державний податковий кредит в Україні. 

 

Варіант № 17 

1. Процентна політика комерційного банку. 

2. Контокорентний кредит. 
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Варіант № 18 

1. Причини виникнення проблемних позик. 

2. Дисконтний кредит. 

 

Варіант № 19 

1. Хеджування відсоткового ризику. 

2. Порівняльна оцінка факторингу та кредиту: переваги та недоліки. 

 

Варіант № 20 

1. Джерела формування кредитних ресурсів банку. 

2. Консорціумний кредит. 

 

Варіант № 21 

1. Лізинг у вітчизняній практиці.   

2. Класифікація кредитного портфеля банку. 

 

Варіант № 22 

1. Зміст і значення оцінки кредитоспроможності позичальника. 

2. Авальний кредит. 

 

Варіант № 23 

1. Оцінка кредитоспроможності позичальника – юридичної особи. 

2. Акцептний кредит. 

 

Варіант № 24 

1. Кредитні документи (вексель, чек, кредитна картка) 

2. Моніторинг кредитних операцій банку. 

 

Варіант № 25 

1. Кредитні документи (облігація, ощадний сертифікат, іпотечний 

сертифікат) 

2. Депозитні угоди. 

 

Варіант № 26 

1. Кредитні угоди. 

2. Франчайзинг як одна з форм комерційного кредиту. 

 

Варіант № 27 

1. Факторинг як одна з особливих форм банківського кредиту. 

2. Етапи процесу кредитування. 

 

Варіант № 28 

1. Організація процесу кредитування сільгоспвиробників.   

2. Оцінка кредитоспроможності позичальника – банку. 
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Варіант № 29 

1. Товарний споживчий кредит 

2. Класифікація депозитів. 

 

Варіант № 30 

1. Оцінка стану обслуговування позичальником заборгованості за 

кредитом. 

2. Лізинговий кредит в Україні. 

 

Варіант № 31 

1. Лізинг у вітчизняній практиці. 

2. Необхідність, суть та види державного кредиту 
 

Варіант № 32 

1. Становлення та розвиток державних запозичень в Україні. 

2. Державний споживчий кредит 
 

Варіант № 33 

1. Державний податковий кредит. 

2. Особливості кредитування малого бізнесу 

 

Варіант № 34 

1. Особливості кредитування середнього бізнесу. 

2. Інвестиційне кредитування. 
 

Варіант № 35 

1. Особливості кредитування у формі овердрафту. 

2. Сутність і класифікація банківських ризиків. 

 

Варіант № 36 

1. Кредитний портфель банку та критерії його класифікації. 

2. Зовнішні ризики банку. 
 

Варіант № 37 

1. Фінансові ризики банку. 

2. Сутність резерву для відшкодування можливих втрат від кредитних 

операцій банку. 
  

Варіант № 38 

1. Фінансові ризики банку. 

2. Напрями стимулювання кредитування АПК у сучасних умовах 

економічного розвитку. 

 

Варіант № 39 

1. Функціональні ризики банку. 

2. Оцінка стану обслуговування позичальником заборгованості за 

кредитом. 
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Варіант № 40 

1. Основні методи оцінки банківських ризиків. 

2. Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при 

розрахунку резервів. 

 

Варіант № 41 

1. Організація ризик-менеджменту в банку. 

2. Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики. 

 

Варіант № 42 

1. Ліцензування банківської діяльності. 

2. Сутність кредитного ризику.  

 

Варіант № 43 

1. Стан та перспективи розвитку факторингового обслуговування в 

Україні. 

2. Види банківських кредитів (провести порівняльну характеристику на 

прикладі декількох банків нашого регіону) 

 

Варіант № 44 

1. Класифікація та оцінка кредитних ризиків банку. 

2. Порядок використання резервів для покриття можливих втрат від 

кредитних операцій. 

 

Варіант № 45 

1. Методи управління ризиком на рівні окремого кредиту. 

2. Аналіз кредитного портфеля банку. 

 

Варіант № 46 

1. Банківська система: сутність, принципи побудови, структура та її роль у 

фінансовому посередництві. 

2. Рейтингове оцінювання банківської діяльності. 

 

Варіант № 47 

1. Фінансове посередництво у кредитуванні: парабанківська система. 

2. Інвестиційне кредитування. 

 

Варіант № 48 

1. Фінансове посередництво у кредитуванні: супрабанківська система. 

2. Організація ризик-менеджменту в банку. 

 

Варіант № 49 

1. Центральний банку в системі фінансового посередництва. 

2. Характер впливу відсоткового ризику на рівень доходів від кредитних 

операцій банку. 
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Варіант № 50 

1. Основні засади діяльності Європейської системи центральних банків. 

2. Особливості кредитування малого бізнесу в Україні. 

 

Варіант № 51 

1. Комерційні банки як фінансові посередники: сутність, функції та 

класифікація комерційний банків. 

2. Одержання і аналіз кредитної заяви позичальника. 

 

Варіант № 52  

1. Сутність та організаційні засади діяльності кредитних спілок. 

2. Міжнародний валютний фонд: як фінансовий посередник при 

кредитування. 

 

Варіант № 53 

1. Діяльність страхових компаній як фінансових посередників. 

2. Програми фінансування Групи Світового Банку. 

 

Варіант № 54  

1. Пенсійні фонди у системі кредитних відносин. 

2. Особливості діяльності Міжнародної асоціації розвитку (МАР). 

 

Варіант № 55 

1. Інститути спільного інвестування. 

2. Особливості діяльності Міжнародної фінансової корпорації (МФК). 

 

Варіант № 56 

1. Недержавні пенсійні фонди. 

2. Група Світового банку в Україні. 

 

Варіант № 57 

1. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР): цілі, функції, 

програми кредитування. 

2. Кредитування у формі овердрафту. 

  

Варіант № 58 

1. Банк міжнародних розрахунків. 

2. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні. 
 

Варіант № 59  

1. Необхідність, суть та види державного кредиту. 

2. Зміст кредитного договору. 
 

Варіант № 60 

1. Факторинг як специфічна форма кредитування. 

2. Вексельний комерційний кредит. 
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1.2 Рекомендації до практичної частини  контрольної роботи 

Практична частина контрольної роботи передбачає розв’язування 2 задач з 

даної дисципліни. Варіант ідентичний першому завданню (тобто вибраний у 

пункті 1.1). 
 

Варіант № 1 

Задача 1. Макроекономічна ситуація в Україні характеризується такими 

показниками: темпи економічного зростання становлять 7 % на рік, рівень 

інфляції — 8 % на рік. У зв'язку з підвищенням реальної заробітної плати 

Кропивка В. М. заощадив 10 тис. грн і вирішив відкрити депозитний рахунок на 

9 місяців. Пан Кропивка В. М. має два варіанти відкриття рахунків: банк А 

пропонує 15 % зі щомісячною виплатою відсотків, банк Б — 14 % зі 

щоквартальним нарахуванням відсотків. Водночас пан Кропивка В. М. не має 

економічної освіти і вирішив звернутися до консультанта. Що Ви можете 

порадити пану Кропивці В.М., якщо він має середню зарплату і найближчим 

часом не потребує цих грошей, а також хоче мінімізувати ризик втрати коштів? 

Задача 2. Підприємство «Марс» відвантажило підприємству «Мрія» 

товари з відстрочкою платежу на суму 60 тис. грн. строком «нетто 30» і 

передбачило плату в обсязі 10% річних. Однак додаткові витрати – комісія за 

інкасо та отримання гарантії банку – сягнули 450 грн. Визначити річну ставку 

відсотка додаткових витрат та загальну ставку відсотка за комерційним 

кредитом. 
 

Варіант № 2 

Задача 1. Процентні витрати за залученими ресурсами – 55% річних. 

Норма прибутку від кредитної діяльності банку – 10% річних. Операційні 

витрати банку з обслуговування кредиту (зарплата, вартість матеріалів та 

обладнання тощо) – 50 тис. грн. Норма обов’язкового резерву – 15 % Сума 

кредиту – 4000 тис. грн. Строк кредиту – 3 місяці (90 днів).  Визначити 

оптимальну проценту ставку за кредитом? 

Задача 2. Розрахуйте максимальну суму кредитів, що може бути створена 

в банківській системі, якщо відомі такі дані: сума початкового депозиту 

становить 15 000 грн., норма обов’язкового резервування дорівнює 15 %. 
 

Варіант № 3 

Задача1. Макроекономічна ситуація в Україні характеризується такими 

показниками: темпи економічного зростання становлять 8 % на рік, рівень 

інфляції — 6 % на рік. У зв'язку з підвищенням реальної заробітної плати Крота  

В. М. заощадив 20 тис. грн.. і вирішив відкрити депозитний рахунок на 6 

місяців. Пан Кропивка В. М. має два варіанти відкриття рахунків: банк А 

пропонує 12 % зі щомісячною виплатою відсотків, банк Б — 16 % зі  

 

щоквартальним нарахуванням відсотків. Водночас пан Крота В. М. не має 

економічної освіти і вирішив звернутися до консультанта. Що Ви можете 
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порадити пану Крота В.М., якщо він має середню зарплату і найближчим часом 

не потребує цих грошей, а також хоче мінімізувати ризик втрати коштів? 

Задача 2. З урахуванням реальної економічної ситуації в країні банк виніс 

слідуючи умови видання кредиту в сумі 4000 грн. на один рік (кількість днів у 

році 365):  

1) За перші 45 днів проста процентна ставка становитиме 15%; 

2) За слідуючи 90 днів – 20%; 

3) За слідуючи 135 днів – 26%; 

4) За слідуючи 95 днів – 30%. 

Визначити суму, яку потрібно повернути в банк. 
 

Варіант № 4 

Задача 1. Макроекономічна ситуація в Україні характеризується такими 

показниками: темпи економічного зростання становлять 9 % на рік, рівень 

інфляції — 10 % на рік. У зв'язку з підвищенням реальної заробітної плати 

Іванової Т. Т. вирішила відкрити депозитний накопичувальний рахунок. 

Початковий внесок пані Полунички Т. Т. становив 12 000 грн, а надалі 

протягом двох років вона поповнюватиме свій рахунок наприкінці кожного 

місяця у сумі 2000 грн. Банком була запропонована процентна ставка у розмірі 

20% річних. Визначте суму до погашення, а також, якщо це можливо, реальну 

вартість отриманих грошей. 

Задача 2. Було отримано кредит в банку в сумі 10000 грн. під 30% річних 

на строк 10 років. Для порівняння результатів потрібно розрахувати по 

формулам простих і складних відсотків значення нарощеної суми через 

слідуючи періоди часу: 0,25 року, 0,5 року, 1 рік, 2 роки, 10 років. Потрібно 

зробити висновки яку ставку вигідно використовувати банку, а яку клієнту при 

строку кредиту до одного року, і при строку кредиту більше одного року. 

Варіант № 5 

Задача 1. Фірма отримала кредит в розмірі 150 тис. грн. строком на 2 роки 

під 15% річних; нарахування відсотків проводиться поквартально. Визначити 

нарощувану суму, яку необхідно повернути при використанні складних 

відсотків. К=360 днів. 

Задача 2. Підприємство «А» відвантажило товари підприємству «Б» з 

відстрочкою платежу на суму 80 тис. грн. строком на 1 рік за умови 

пропорційного погашення основного боргу і нарахованих відсотків у чотири 

етапи. Плата за кредит передбачена в обсязі 15% річних. Визначити витрати 

підприємства «Б» в залежності від способу нарахування і сплати відсотків. 
 

Варіант № 6 

Задача 1. Визначити період нарахування за який початковий капітал в 

розмірі 40 тис. грн.. збільшиться до 65 тис. грн.., якщо використовується проста 

відсоткова ставка річних 20% 

Задача 2. Фірма «Добрий ранок» продала товар з відстрочкою платежі на 

умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 750 тис. 

грн. та строком погашення 60 днів. Через 20 днів з моменту оформлення 
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векселя фірма передала його до банку для врахування. Процентна ставка за 

кредитними операціями банку становить 65 % річних. 

Визначити дисконту ставку та суму, яку належить сплатити пред’явнику 

векселя у момент його врахування банком.   
 

 

Варіант № 7 

Задача 1.  Макроекономічна ситуація в Україні характеризується такими 

показниками: темпи економічного зростання становлять 7 % на рік, рівень 

інфляції — 8 % на рік. У зв'язку з підвищенням реальної заробітної плати 

Полуничка Т. Т. вирішила відкрити депозитний накопичувальний рахунок. 

Початковий внесок пані Полунички Т. Т. становив 10 000 грн, а надалі 

протягом двох років вона поповнюватиме свій рахунок наприкінці кожного 

місяця у сумі 1000 грн. Банком була запропонована процентна ставка у розмірі 

19% річних. Визначте суму до погашення, а також, якщо це можливо, реальну 

вартість отриманих грошей. 

Задача 2. Підприємство продало товар на умовах комерційного кредиту з 

оформленням простого векселя. Номінальна вартість векселя – 120 тис. грн. 

строк 90 днів. Через 50 днів з моменту оформлення векселя підприємство 

передало його банку для врахування. Відсоткова ставка за кредитом становить 

23% річних. Розрахувати суму доходу банку і суму, отриману підприємством. 
 

 

Варіант № 8 

Задача 1.  В банк надані такі дані: номінальна сума векселя – 50000 грн. 

Строк погашення векселя 54 днів. Ставка врахування векселів 20%. Відсоток 

від номінальної суми векселя для визначення суми позики під заставу векселів 

80%. 

Визначити: 1)Максимальну суму кредиту, яку отримає власник векселя. 2) 

Суму доходу, яку отримає банк від проведення операції, якщо: а) банк надає 

обліковий кредит; б) банк надає кредит під заставу векселів. 

Задача 2. Банк має таку інформацію: розмір кредиту – 24 тис. грн.., термін 

позички – 6 міс., річна ставка процента – 28. визначити розмір боргу (разом із 

процентами) на кінець строку, якщо за умов договору через три місяці 10 тис. 

грн. основного боргу повернено. 
 

 

Варіант № 9 

Задача 1.  Клієнт запросив кредит у розмірі 10 тис. грн.., строком на 3 міс. 

під заставу векселів номінальною вартістю 15 тис. грн. Чи може банк 

задовольнити заявку клієнта, якщо відсоткова ставка по кредиту складає 25%, а 

застава вартість векселів складає 75% від номінальної? 

Задача 2. Банк має таку інформацію: розмір кредиту – 24 тис. грн.., термін 

позички – 6 міс., річна ставка процента – 28. визначити розмір боргу (разом із 

процентами) на кінець строку, якщо за умов договору через три місяці 10 тис. 

грн. основного боргу повернено. 
 



14 

Варіант № 10 

 

Задача 1.  Підприємство для розширення виробництва отримало кредит в 

банку на 80 тис. грн. під 25 % річних терміном на 3 місяці. Підприємство 

кожного кварталу отримує виручку від реалізації продукції в розмірі 320 тис. 

грн.. Собівартість реалізованої за квартал продукції з урахуванням відсотків за 

користування кредитом дорівнює 192 тис. грн. Витрати на реалізацію 

продукцію за квартал складають 8 тис. грн.. Підприємство є платником ПДВ, 

пільг з податку на прибуток немає. Визначити термін окупності кредиту 

Задача 2. Кредит у сумі 240000 грн. буд наданий на 2 роки під 25% річних. 

Погашення кредиту проводиться щоквартально рівними частинами, а сплата 

відсотків, які нараховуються на залишок боргу, здійснюється щомісячно. 

Визначити, яку суму процентів сплатить клієнт банкові протягом 2 років. 

Графік погашення основного боргу і процентів подати в табличному вигляді. 
 

 

Варіант № 11 

Задача 1.  Підприємство уклало угоду про одержання контокорентного 

кредиту. Ліміт овердрафта на квартал встановлений у розмірі 500 тис. грн. У 

першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені такі операції 

(тис. грн..): платежі – 150; надходження – 100; в другому місяці – відповідно: 

600 і 500; у третьому – 200 і 350. Кредитове сальдо поточного рахунку на 

початок кварталу становило 30. Дебетовий залишок на поточному рахунку 

зафіксовано протягом 38 днів у середньому в розмірі 180 тис. грн.. на кінець 

дня. 

Визначити: а) заборгованість по овердрафту на кінець кожного місяця;  б) 

суму процентів, яку потрібно сплатити підприємству за користування 

банківськими ресурсами. 

Задача 2. Банк уклав з фабрикою угоду про лізинг устаткування вартістю 

50тис. грн., при чому амортизація цього устаткування передбачена на рівні 

95%. Строк угоди – 2 роки. Лізинговий відсоток - 8%, періодичність орендних 

платежів – один раз на квартал, при чому перший платіж передбачається в 

момент підписання орендарем протоколу про приймання обладнання. 

Визначити розмір орендних платежів. 
 
 

Варіант № 12 

Задача 1.  При обліку векселя на суму 8200 грн. банк сплатив пред’явнику 

7570 грн. Облікова ставка проценту становить 24%. Визначити на який строк 

банк надав обліковий кредит. Кількість днів в році – 360 грн. 

Задача 2. Лізингодавець передає обладнання лізингоотримувачу терміном 

на 6 років на умовах  фінансового лізингу. Вартість обладнання 600 тис. грн., 

річна норма амортизації – 15%. Додаткові послуги лізингодавця, передбачені 

договором лізингу – 12 тис. грн., розмір щорічної маржі лізингодавця – 5 %, 

щорічного страхового платежу – 2%. Визначити суму лізингової плати за весь 

термін угоди. 
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Варіант № 13 

Задача 1.  Вексель номіналом 30 тис. грн. враховано банком з виплатою 

пред’явнику векселя 26 тис. грн.. за 180 діб до настання строку платежу за 

векселем. Кількість днів у фінансовому році – 365. Визначити річну облікову 

ставку. 

Задача 2. Кредит для купівлі холодильника, вартістю 2400 грн., наданий 

50% від його вартості строком на 6 міс. під 26% річних за умови повернення % 

і суми кредиту в кінці терміну. 5 % від вартості товару або 10 % від суми 

кредиту продавець (магазин) повертає кредитору. 

Визначити: під який % надається кредит. 
 

Варіант № 14 

Задача 1.  Вексель номіналом 180 тис. грн.. враховується банком за 270 діб 

до настання строку платежу за векселем. Облікова ставка – 29 %. Кількість днів 

у фінансовому році – 365. Визначити  суму наданого банком облікового 

кредиту, якщо комісія банку «дамно» складає 1100 грн., а «порто» - 700 грн. 

Задача 2. Визначити який спосіб кредитування є доцільним для 

підприємства, яке хоче отримати кредит в розмірі 80 тис. грн.. на придбання 

сировини. Підприємство має дебіторську заборгованість в розмірі 160 тис. грн., 

середній термін її погашення – 30 днів. 

Варіанти отримання коштів підприємством: 

1) Банк викуповує рахунки-фактури (дебіторську заборгованість). Плата за 

факторинг – 18 % річних, комісійні банку – 3% від суми угоди. 

2) Банк надає короткостроковий кредит на 4 місяці. Ставка за кредит – 25 

% річних. 
 

 

Варіант № 15 

Задача 1.  Факторингова компанія заключає договори на факторингове 

обслуговування клієнтів. Витрати факторингової компанії складають 100 тис. 

грн. Вартість залучених коштів 12%. Середній строк платежу складає 24 дні. 

Розрахувати ставку комісійних, якщо відомо, що передбачуваний 

факторинговий оборот складає 20 млн. грн. в рік.   

Задача 2. Під який % надаються дрібні кредити терміном на 7 днів, якщо 

за 1000 грн. кредиту: 

а) кредитна спілка отримує 29 грн. 

б) ломбард – 90 грн. 
 

Варіант № 16 

Задача 1. Макроекономічна ситуація в Україні характеризується такими 

показниками: темпи економічного зростання становлять 5 % на рік, рівень 

інфляції — 12 % на рік. У зв'язку з підвищенням реальної заробітної плати 

Кропивка В. М. заощадив 12 тис. грн. і вирішив відкрити депозитний рахунок 

на 9 місяців. Пан Кропивка В. М. має два варіанти відкриття рахунків: банк А 

пропонує 18 % зі щомісячною виплатою відсотків, банк Б — 13 % зі 

щоквартальним нарахуванням відсотків. Водночас пан Кропивка В. М. не має 
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економічної освіти і вирішив звернутися до консультанта. Що Ви можете 

порадити пану Кропивці В.М., якщо він має середню зарплату і найближчим 

часом не потребує цих грошей, а також хоче мінімізувати ризик втрати коштів? 

Задача 2. Підприємство «Марс» відвантажило підприємству «Мрія» 

товари з відстрочкою платежу на суму 90 тис. грн. строком «нетто 30» і 

передбачило плату в обсязі 15% річних. Однак додаткові витрати – комісія за 

інкасо та отримання гарантії банку – сягнули 350 грн. Визначити річну ставку 

відсотка додаткових витрат та загальну ставку відсотка за комерційним 

кредитом. 
 

Варіант № 17 

Задача 1. Процентні витрати за залученими ресурсами – 55% річних. 

Норма прибутку від кредитної діяльності банку – 15% річних. Операційні 

витрати банку з обслуговування кредиту (зарплата, вартість матеріалів та 

обладнання тощо) – 50 тис. грн. Норма обов’язкового резерву – 12 % Сума 

кредиту – 4200 тис. грн. Строк кредиту – 3 місяці (90 днів).  Визначити 

оптимальну проценту ставку за кредитом? 

Задача 2. Розрахуйте максимальну суму кредитів, що може бути створена 

в банківській системі, якщо відомі такі дані: сума початкового депозиту 

становить 4 200 грн., норма обов’язкового резервування дорівнює 16 %. 
 

Варіант № 18 

Задача1. Макроекономічна ситуація в Україні характеризується такими 

показниками: темпи економічного зростання становлять 8 % на рік, рівень 

інфляції — 6 % на рік. У зв'язку з підвищенням реальної заробітної плати Крота  

В. М. заощадив 20 тис. грн.. і вирішив відкрити депозитний рахунок на 6 

місяців. Пан Кропивка В. М. має два варіанти відкриття рахунків: банк А 

пропонує 12 % зі щомісячною виплатою відсотків, банк Б — 16 % зі  

 

щоквартальним нарахуванням відсотків. Водночас пан Крота В. М. не має 

економічної освіти і вирішив звернутися до консультанта. Що Ви можете 

порадити пану Крота В.М., якщо він має середню зарплату і найближчим часом 

не потребує цих грошей, а також хоче мінімізувати ризик втрати коштів? 

Задача 2. З урахуванням реальної економічної ситуації в країні банк виніс 

слідуючи умови видання кредиту в сумі 4000 грн. на один рік (кількість днів у 

році 365):  

5) За перші 45 днів проста процентна ставка становитиме 15%; 

6) За слідуючи 90 днів – 20%; 

7) За слідуючи 135 днів – 26%; 

8) За слідуючи 95 днів – 30%. 

Визначити суму, яку потрібно повернути в банк. 
 

Варіант № 19 

Задача 1. Макроекономічна ситуація в Україні характеризується такими 

показниками: темпи економічного зростання становлять 9 % на рік, рівень 

інфляції — 10 % на рік. У зв'язку з підвищенням реальної заробітної плати 
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Іванової Т. Т. вирішила відкрити депозитний накопичувальний рахунок. 

Початковий внесок пані Полунички Т. Т. становив 12 000 грн, а надалі 

протягом двох років вона поповнюватиме свій рахунок наприкінці кожного 

місяця у сумі 2000 грн. Банком була запропонована процентна ставка у розмірі 

20% річних. Визначте суму до погашення, а також, якщо це можливо, реальну 

вартість отриманих грошей. 

Задача 2. Було отримано кредит в банку в сумі 10000 грн. під 30% річних 

на строк 10 років. Для порівняння результатів потрібно розрахувати по 

формулам простих і складних відсотків значення нарощеної суми через 

слідуючи періоди часу: 0,25 року, 0,5 року, 1 рік, 2 роки, 10 років. Потрібно 

зробити висновки яку ставку вигідно використовувати банку, а яку клієнту при 

строку кредиту до одного року, і при строку кредиту більше одного року. 
 

Варіант № 20 

Задача 1. Фірма отримала кредит в розмірі 150 тис. грн. строком на 2 роки 

під 15% річних; нарахування відсотків проводиться поквартально. Визначити 

нарощувану суму, яку необхідно повернути при використанні складних 

відсотків. К=360 днів. 

Задача 2. Підприємство «А» відвантажило товари підприємству «Б» з 

відстрочкою платежу на суму 80 тис. грн. строком на 1 рік за умови 

пропорційного погашення основного боргу і нарахованих відсотків у чотири 

етапи. Плата за кредит передбачена в обсязі 15% річних. Визначити витрати 

підприємства «Б» в залежності від способу нарахування і сплати відсотків. 

 

Варіант № 21 

Задача 1. Визначити період нарахування за який початковий капітал в 

розмірі 40 тис. грн.. збільшиться до 65 тис. грн., якщо використовується проста 

відсоткова ставка річних 20% 

Задача 2. Фірма «Добрий ранок» продала товар з відстрочкою платежі на 

умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 750 тис. 

грн. та строком погашення 60 днів. Через 20 днів з моменту оформлення 

векселя фірма передала його до банку для врахування. Процентна ставка за 

кредитними операціями банку становить 65 % річних. 

Визначити дисконту ставку та суму, яку належить сплатити пред’явнику 

векселя у момент його врахування банком.   
 

Варіант № 22 

Задача 1.  Макроекономічна ситуація в Україні характеризується такими 

показниками: темпи економічного зростання становлять 7 % на рік, рівень 

інфляції — 8 % на рік. У зв'язку з підвищенням реальної заробітної плати 

Полуничка Т. Т. вирішила відкрити депозитний накопичувальний рахунок. 

Початковий внесок пані Полунички Т. Т. становив 10 000 грн, а надалі 

протягом двох років вона поповнюватиме свій рахунок наприкінці кожного 

місяця у сумі 1000 грн. Банком була запропонована процентна ставка у розмірі 

19% річних. Визначте суму до погашення, а також, якщо це можливо, реальну 

вартість отриманих грошей. 
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Задача 2. Підприємство продало товар на умовах комерційного кредиту з 

оформленням простого векселя. Номінальна вартість векселя – 120 тис. грн. 

строк 90 днів. Через 50 днів з моменту оформлення векселя підприємство 

передало його банку для врахування. Відсоткова ставка за кредитом становить 

23% річних. Розрахувати суму доходу банку і суму, отриману підприємством. 
 

Варіант № 23 

Задача 1.  В банк надані такі дані: номінальна сума векселя – 50000 грн. 

Строк погашення векселя 54 днів. Ставка врахування векселів 20%. Відсоток 

від номінальної суми векселя для визначення суми позики під заставу векселів 

80%. 

Визначити: 1)Максимальну суму кредиту, яку отримає власник векселя. 2) 

Суму доходу, яку отримає банк від проведення операції, якщо: а) банк надає 

обліковий кредит; б) банк надає кредит під заставу векселів. 

Задача 2. Банк має таку інформацію: розмір кредиту – 24 тис. грн.., термін 

позички – 6 міс., річна ставка процента – 28. визначити розмір боргу (разом із 

процентами) на кінець строку, якщо за умов договору через три місяці 10 тис. 

грн. основного боргу повернено. 
 

Варіант № 24 

Задача 1.  Клієнт запросив кредит у розмірі 10 тис. грн.., строком на 3 міс. 

під заставу векселів номінальною вартістю 15 тис. грн. Чи може банк 

задовольнити заявку клієнта, якщо відсоткова ставка по кредиту складає 25%, а 

застава вартість векселів складає 75% від номінальної? 

Задача 2. Банк має таку інформацію: розмір кредиту – 24 тис. грн.., термін 

позички – 6 міс., річна ставка процента – 28. визначити розмір боргу (разом із 

процентами) на кінець строку, якщо за умов договору через три місяці 10 тис. 

грн. основного боргу повернено. 
 

Варіант № 25 

Задача 1.  Підприємство для розширення виробництва отримало кредит в 

банку на 80 тис. грн. під 25 % річних терміном на 3 місяці. Підприємство 

кожного кварталу отримує виручку від реалізації продукції в розмірі 320 тис. 

грн.. Собівартість реалізованої за квартал продукції з урахуванням відсотків за 

користування кредитом дорівнює 192 тис. грн. Витрати на реалізацію 

продукцію за квартал складають 8 тис. грн.. Підприємство є платником ПДВ, 

пільг з податку на прибуток немає. Визначити термін окупності кредиту 

Задача 2. Кредит у сумі 240000 грн. буд наданий на 2 роки під 25% річних. 

Погашення кредиту проводиться щоквартально рівними частинами, а сплата 

відсотків, які нараховуються на залишок боргу, здійснюється щомісячно. 

Визначити, яку суму процентів сплатить клієнт банкові протягом 2 років. 

Графік погашення основного боргу і процентів подати в табличному вигляді. 
 

Варіант № 26 

Задача 1.  Підприємство уклало угоду про одержання контокорентного 

кредиту. Ліміт овердрафта на квартал встановлений у розмірі 500 тис. грн. У 
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першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені такі операції 

(тис. грн..): платежі – 150; надходження – 100; в другому місяці – відповідно: 

600 і 500; у третьому – 200 і 350. Кредитове сальдо поточного рахунку на 

початок кварталу становило 30. Дебетовий залишок на поточному рахунку 

зафіксовано протягом 38 днів у середньому в розмірі 180 тис. грн.. на кінець 

дня. 

Визначити: а) заборгованість по овердрафту на кінець кожного місяця;  б) 

суму процентів, яку потрібно сплатити підприємству за користування 

банківськими ресурсами. 

Задача 2. Банк уклав з фабрикою угоду про лізинг устаткування вартістю 

50тис. грн., при чому амортизація цього устаткування передбачена на рівні 

95%. Строк угоди – 2 роки. Лізинговий відсоток - 8%, періодичність орендних 

платежів – один раз на квартал, при чому перший платіж передбачається в 

момент підписання орендарем протоколу про приймання обладнання. 

Визначити розмір орендних платежів. 
 

Варіант № 27 

Задача 1.  При обліку векселя на суму 8200 грн. банк сплатив пред’явнику 

7570 грн. Облікова ставка проценту становить 24%. Визначити на який строк 

банк надав обліковий кредит. Кількість днів в році – 360 грн. 

Задача 2. Лізингодавець передає обладнання лізингоотримувачу терміном 

на 6 років на умовах  фінансового лізингу. Вартість обладнання 600 тис. грн., 

річна норма амортизації – 15%. Додаткові послуги лізингодавця, передбачені 

договором лізингу – 12 тис. грн., розмір щорічної маржі лізингодавця – 5 %, 

щорічного страхового платежу – 2%. Визначити суму лізингової плати за весь 

термін угоди. 
 

Варіант № 28 

Задача 1.  Вексель номіналом 30 тис. грн. враховано банком з виплатою 

пред’явнику векселя 26 тис. грн.. за 180 діб до настання строку платежу за 

векселем. Кількість днів у фінансовому році – 365. Визначити річну облікову 

ставку. 

Задача 2. Кредит для купівлі холодильника, вартістю 2400 грн., наданий 

50% від його вартості строком на 6 міс. під 26% річних за умови повернення % 

і суми кредиту в кінці терміну. 5 % від вартості товару або 10 % від суми 

кредиту продавець (магазин) повертає кредитору. 

Визначити: під який % надається кредит. 
 

Варіант № 29 

Задача 1.  Вексель номіналом 180 тис. грн.. враховується банком за 270 діб 

до настання строку платежу за векселем. Облікова ставка – 29 %. Кількість днів 

у фінансовому році – 365. Визначити  суму наданого банком облікового 

кредиту, якщо комісія банку «дамно» складає 1100 грн., а «порто» - 700 грн. 

Задача 2. Визначити який спосіб кредитування є доцільним для 

підприємства, яке хоче отримати кредит в розмірі 80 тис. грн.. на придбання 
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сировини. Підприємство має дебіторську заборгованість в розмірі 160 тис. грн., 

середній термін її погашення – 30 днів. 

Варіанти отримання коштів підприємством: 

3) Банк викуповує рахунки-фактури (дебіторську заборгованість). Плата за 

факторинг – 18 % річних, комісійні банку – 3% від суми угоди. 

4) Банк надає короткостроковий кредит на 4 місяці. Ставка за кредит – 25 

% річних. 
 

Варіант № 30 

Задача 1.  Факторингова компанія заключає договори на факторингове 

обслуговування клієнтів. Витрати факторингової компанії складають 100 тис. 

грн. Вартість залучених коштів 12%. Середній строк платежу складає 24 дні. 

Розрахувати ставку комісійних, якщо відомо, що передбачуваний 

факторинговий оборот складає 20 млн. грн. в рік.   

Задача 2. Під який % надаються дрібні кредити терміном на 7 днів, якщо 

за 1000 грн. кредиту: 

а) кредитна спілка отримує 29 грн. 

б) ломбард – 90 грн. 



21 

2 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

1) роботу  виконують за допомогою комп’ютерної техніки на одному 

боці аркуша білого паперу; 

2) текст роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: 

верхній, лівий і нижній  – не менше 20 мм, правий – не менше 15 мм; 

3) шрифт тексту Times New Roman, 14 пт через півтора міжрядкових 

інтервали; 

4) структура роботи повинна бути наступною: 

 Титульний аркуш; 

 ЗМІСТ; 

 1ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 ПЕРШЕ ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ; 

 ДРУГЕ ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ; 

 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

 ЗАДАЧА 1 

 ЗАДАЧА 2 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ; 

 ДОДАТКИ (якщо є). 

5) нумерувати сторінки у роботі потрібно в правому верхньому куті 

(Титульний аркуш не нумерується, але враховується до загальної кількості 

сторінок) 

6) заголовки: ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не виділяються і пишуться великими літерами; 

7) вимоги до оформлення таблиць: 

 обов’язкове посилання на таблицю в тексті реферату; 

 таблицю розміщують одразу після посилання на неї в рефераті, а на 

наступній сторінці; 

 всі таблиці повинні бути підписані; 

 в таблиці дозволяється використовувати шрифт тексту Times New 

Roman, 12 пт через одинарний міжрядкових інтервал. 

 

Приклад підписання таблиці: 

 

Таблиця 1 – Відсотки за кредитом 

 

Строк кредитування Загальна відсоткова ставка 

До 6 місяців Облікова ставка НБУ + 12% річних 

 

8) вимоги до оформлення рисунків: 

 обов’язкове послання на рисунки та ілюстрації в тексті реферату; 

 всі рисунки повинні бути підписані; 

 в діаграмах повинні бути обов’язково підписані осі. 
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Приклад оформлення рисунків: 
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Рисунок 1 – Аналіз стану реалізації продукції 

 

9) приклад оформлення формул: 

 всі формули повинні бути пронумеровані; 

 обов’язково повинні бути пояснення після формул всіх коефіцієнтів і 

показників, що використовуються в формулі; 

 Обсяг реалізації продукції 

 

Р=З1+Т–З2,      (1) 

 

де З1 і З2 – залишки продукції на складі на початок і кінець періоду 

відповідно; 

Т – випуск продукції за період. 

10) таблиці, рисунки, ілюстрації, формули, списки повинні бути 

оформлені згідно стандарту ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і 

техніки” 

 

11) Вимоги до оформлення списку використаних джерел: 

–  список використаних джерел будується у алфавітному порядку; 

– підручники, навчальні посібники та монографії необхідно 

оформлювати таким чином: 

якщо один автор: 

Карлін М.І. Фінанси України на сусідніх держав: Навч. посіб. / Карлін М.І. – 

К: Знання, 2007. – 589 с. 

якщо два автори: 

Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Навч. посібник/ Л.П. Кулаковська, 

Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2004. – 496 с.. 

якщо три автори: 

Колесников О.В. Історія грошей та фінансів: Навч. посіб. / Колесников О. 

В., Бойко Д. І., Коковіхіна О. О. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 140 с. 

якщо чотири і більше авторів: 
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Шило В. П. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): 

теоретично-практичний посібник / [Шило В. П., Ільіна С. Б., Доровська С. С., 

Барабанова В. В.]. — Київ: ВД ,,Професіонал”, 2006. — 288 с. 

Історія економічних учень / [Корнійчук Л.Я., Титаренко Н.О., Поручник 

А.М. та ін.]; за ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с. 

Фінансова енциклопедія / [Орлюк О.П., Воронова Л.К., Заверуха І.Б. та 

ін.]; за заг. ред. О.П. Орлюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 472 с. 

 

– законодавчі та нормативні акти оформлюються таким чином: 

Закон України ,,Про Національну депозитарну систему та особливості 

електронного обігу цінних паперів в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/710/97-вр. 

Закон України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХІІ від 5.11.1991 р. // 

Відомості ВРУ. – 1992. – № 2. 

 

– джерела, що були опубліковані у періодичних виданнях (газетах, 

журналах), необхідно оформляти таким чином: 

Камінський А.Б. Дослідження інформаційної прозорості інститутів 

спільного інвестування / А.Б. Камінська, Я.В. Соломка // Фінанси України. – 

2010. – № 3. – С. 74-81. 

 

– матеріали конференцій потрібно оформлювати таким чином: 

Підевич Д.С. Методичні підходи до оцінки якості та результативності 

національної економіки / Д.С. Пілевич // Імперативи розвитку в умовах 

глобалізації: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції,  15-

16 листопада 2012 р., – Чернігів: ЧДІЕУ, 2012. – С. 102-105. 

 

– електронні джерела необхідно оформляти таким чином: 

Давид Рикардо. Начало политической экономии и налогового обложения/ 

Давид Рикардо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://scilib.narod.ru/Economics/Ricardo/index.html. 

Данілов О.Д. Інвестування: навч. посіб. / Данілов О.Д., Івашина Г.М., 

Чумаченко О.Г. – Ірпінь, 2001. – 377с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vuzlib.net/invest_D/5.htm. 

Класифікація інституційних секторів економіки України [Електронний 

ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: 

http://www.uapravo.net/data/base20/ukr20879.htm. 

Financial Services Compensation scheme [Electrical resources]. – Access 

mode: http://www.fscs.org.uk. 

– автореферати та дисертації необхідно оформляти таким чином: 

Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку 

України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 

http://scilib.narod.ru/Economics/Ricardo/index.html
http://www.vuzlib.net/invest_D/5.htm
http://www.uapravo.net/data/base20/ukr20879.htm
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08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / О.М. Гладчук. – К.: Київський 

національний університет ім. Тараса Шевченка, 2010. – 22 с. 

Іоненко К.В. Формування та оцінка фінансового потенціалу регіону: дис. 

канд. екон. наук: спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / К.В. Іоненко. – К.: 

Іститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, 2007. 

– 196 с. 

 

12)Вимоги до оформлення додатків: 

– додатки слід оформлювати як продовження звіту на його наступних 

сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті 

звіту. 

– перед наведенням першого додатку необхідно до роботи додати чистий 

аркуш, на якому по середині повинно бути зазначено: ДОДАТКИ (Тimes New 

Roman Суr, кегель – 14), цей аркуш враховується до загальної нумерації 

сторінок курсової роботи; 

– кожний додаток повинен починатися з нової сторінки; 

– додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з 

першої великої; 

– посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої 

повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера, що позначає до-

даток; 

– додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, 

Додаток Б і т. д.; 

– додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію 

сторінок.   

– за необхідності у межах окремого додатку можуть знаходитися окремі 

елементи (таблиці, рисунки). У такому випадку, такий додаток повинен мати 

загальну назву, також повинні мати свої назви його окремі елементи.  

– окремі елементи складного додатку підписуються таким чином: з 

початку ставиться назва літери додатку, а потім зазначається порядковий номер 

елементу в межах додатку. Наприклад, «Таблиця А.1 –» (перша таблиця 

додатку А), «рисунок Б.5» (п’ятий рисунок додатку Б) і т.д. 

 

Приклад ЗМІСТУ контрольної  роботи наведений у додатку А. 

Приклад титульного аркушу розрахункової роботи наведений в 

додатку Б. 
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3 ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ЗАХИСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота виконується студентами заочної форми навчання, за 

індивідуальним завданням, оформляється відповідно до методичних вказівок, 

та здається науковому керівнику на перевірку у визначений індивідуальним 

завданням строк, але не пізніше ніж за місяць до екзаменаційної сесії.  

Після перевірки і доопрацювання контрольної роботи вирішується питання 

про допущення її до захисту, але не пізніше, ніж за два тижні до заліково-

екзаменаційної сесії. 

Заключним етапом при виконанні контрольної роботи є її захист, який 

проводиться на відкритому засіданні комісією у складі викладачів кафедри 

Закінчена робота подається керівнику на перевірку не пізніше ніж за 

місяць до початку сесії. Після перевірки робота повертається для 

доопрацювання, або рекомендується до захисту. Захист контрольної роботи 

відбувається у визначений кафедрою термін, та приймається комісією, до 

складу якої входять викладачі кафедри фінансів: лектор курсу «Кредитування і 

контроль»; викладач, що проводить у даній групі практичні заняття; викладач-

консультант контрольної роботи. 

Перед захистом студент повинен ознайомитися з рецензією викладача-

консультанта, підготувати доповідь, в якій зазначається актуальність, основний 

зміст запропонованих напрямків дослідження з обґрунтуванням їх 

ефективності, та значення, відповісти на запитання членів комісії. На кожне 

зауваження викладача-консультанта, вказане в рецензії, студенту потрібно дати 

обґрунтовані відповіді. З урахуванням захисту виставляється остаточна оцінка 

контрольної роботи. 
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Додаток А –  Приклад змісту контрольної роботи 

 

 

ВСТУП 

1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА  

1.1 Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 

1.2 Кредитний портфель банку та критерії його класифікації 

2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

2.1 ЗАДАЧА 1 

2.2 ЗАДАЧА 2 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ  
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Додаток Б - Зразок оформлення титульної сторінки контрольної 

роботи 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРЧИТЕТ 

 

 

Кафедра ___фінансів, банківської справи та страхування___ 
       (назва) 
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