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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

 Предметом навчальної дисципліни «Банківська система» є теоретичні і 

практичні аспекти виникнення, формування та розвитку банківської системи, 

особливостей функціонування банківської системи в країнах ринкового типу 

господарювання, місцю центральних банків у системі, їх функцій, завдань та 

операцій, діяльності комерційних банків та проведення ними операцій,  необхідності  

банківського менеджменту в умовах конкурентного середовища, регулювання, 

нагляду, контролю НБУ за банками другого рівня, інструментів та методичних 

основ використання фінансових методів та важелів у системі фінансової безпеки 

банків. 
 

Мета навчальної дисципліни 

 Метою вивчення дисципліни «Банківська система» є оволодіння студентами 

професійними знаннями у галузі комерційної діяльності банків, вивчення правил 

організації банківської справи та функціонування банківської системи в цілому. 

 

Основні завдання 

 Завдання  вивчення дисципліни «Банківська система» полягають у:  

 вивченні поняття, структури, функцій, основних завдань банківської системи 

 розумінні призначення банківської системи та її елементів  

 оволодінні методами проведення банківських операцій та надання банківських 

послуг  

 аналізу банківської діяльності  

 набуття вмінь та навичок використання міжнародного досвіду регулювання 

банківської діяльності та застосування інструментів при забезпеченні 

фінансової безпеки банків. 
 

 

 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Мікроекономіка  Фінансовий менеджмент 

Макроекономіка  Фінансовий ринок 

Сучасні фінансові та грошово-кредитні 

системи 

Корпоративні фінанси 

Фінанси  Проектне фінансування 

Гроші і кредит Ринок фінансових послуг 

 Аналіз банківської діяльності 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
 

Компетентності  Результати навчання 
Здатність   досліджувати   тенденції   розвитку 

банківської системи   за   допомогою   

інструментарію   макро-   та мікроекономічного 

аналізу, оцінювати ефективність банківської 

діяльності 

Знати та розуміти законодавчі, нормативні та 

інструктивні документи з питань планування та 

регулювання банківських установ 

Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових  та  національної банківської 

систем та  їх структури 

Знати і розуміти теоретичні основи побудови 

банківської системи України та окремих 

зарубіжних країн 
Здатність здійснювати аналіз банківської  

діяльності: формування ресурсів та їх 

використання 

Знати економічний зміст та механізми 

здійснення базових банківських операцій та 

надання банківських послуг; методичні підходи 

до проведення аналізу банківської діяльності 
Уміння  застосовувати  економіко-математичні 
методи та моделі для оцінки діяльності банку; 
здійснення розрахунків за операціями та послугами 
банку 

Володіти методичним інструментарієм 

діагностики стану банківських установах 

Володіння базовими знаннями  законодавства  у 

сфері    регулювання фінансового ринку 

Знати законодавчу та нормативну базу, що 

регламентує банківську діяльність; основні 

характерні риси сучасної банківської системи 

України, цілі, функції та принципи 

функціонування її окремих ланок 

Навички застосування сучасного 

інформаційного та програмного забезпечення 

для отримання та обробки даних у банківській 

сфері  

Знаходити резерви додаткових надходжень і 

економії витрат у банківській діяльності 

Уміння складати  та  аналізувати  фінансову 

звітність 

Демонструвати  вміння використовувати набуті 

знання та навички при роботі з фінансовими 

документами 
Спроможність у сфері банківської справи 

виконувати контрольні функції   

Володіти методами оцінки стану, проблем та 

перспектив розвитку банківської системи 

України 
Здатність підтримувати належний рівень знань 

та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

Використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, проблем 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

теми 

Назва теми 

Тема 1. Історія виникнення та розвиток банківських систем 

Тема 2. Суть, типи та принципи функціонування банківської системи  

Тема 3. Центральні банки як складова банківської системи країни 

Тема 4. Організація діяльності комерційних банків 

Тема 5. Формування ресурсів комерційного банку 

Тема 6. Розрахунково-касові операції комерційних банків 

Тема 7. Кредитні операції комерційних банків 

Тема 8. Операції банків з векселями 

Тема 9. Операції комерційних банків з цінними паперами. Інвестиційні 

банківські операції 

Тема 10. Операції банків в іноземній валюті 

Тема 11. Нетрадиційні операції та банківські послуги в Україні 

Тема 12. Забезпечення фінансової стійкості банків 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Історія виникнення та розвиток банківських систем 

 

Етапи розвитку банківництва. Походження банків та історія розвитку банків 

Стародавньої Греції, Риму, Італії . .Етапи розвитку банківської системи. Історичні 

шляхи створення центральних та заснування емісійних банків. Основні етапи 

розвитку центральних банків. Передумови становлення та розвитку вітчизняної 

банківської системи.  

 

 

Тема 2. Суть, типи та принципи функціонування банківської системи 

 

Суть поняття «банківська система». Функції  банківської системи. Структура, 

типи та принципи функціонування банківської системи. Характеристика   

однорівневої, дворівневої та трирівневої організаційної побудови банківської 

системи. Взаємозв’язок вимог до функціонування дворівневої банківської системи 

та її функціями. 

Структура вітчизняної банківської системи. Специфічні принципи банківської 

системи України. 
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Тема 3.  Центральні банки як складова банківської системи країни 

 

Передумови виникнення центральних банків. Статус і принципи організації 

центральних банків та їх функції. Суть, роль та призначення Національного банку 

України (НБУ). Національний банк України: правові основи функціонування, 

завдання, функції та організаційна структура. Національний банк України та основні 

засади грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики НБУ 

 

Завдання, функції територіальних управлінь НБУ. Функції НБУ та їх 

характеристика: НБУ як центральний банк держави та емісійний центр; 

регулювання НБУ банківської діяльності та нагляд за нею; валютний орган; банк 

держави; банк банків; організатор міжбанківських розрахунків; суть та економічні 

інструменти грошово-кредитної політики НБУ. 

 

 

Тема 4. Організація діяльності комерційних банків 

 

Сутність банківської діяльності. Банк як важливий елемент банківської 

системи. Класифікація банківських інститутів. Реалізація функцій банку. Принципи 

організації роботи банку. Банківські операції. Порядок заснування банківської 

установи. Типова організаційна структура комерційного банку. Структура апарату 

управління, структура, задачі основних функціональних підрозділів банку. 

Порядок реєстрації банків. Учасники банку. Організаційно-правова форма 

банку. Особливості створення банку з іноземним капіталом. Визначення філії, 

представництва, територіальне відокремленого безбалансового відділення, 

принципи їх функціонування. Шляхи реорганізації банків. Банківські об’єднання їх 

типи та порядок створення. 

 

 

Тема 5.  Формування ресурсів комерційного банку 

 

Сутність, склад і характеристика ресурсів банку. Власний капітал: функції та 

структура. Регулятивний капітал. Структура основного і додаткового капіталу. 

Порядок формування статутного фонду. Резервний та спеціальні фонди банку. 

Залучені кошти. Депозити, їх класифікація, характерні особливості. Форми 

мобілізації ресурсів. Процентна політика банку та способи нарахування процентів. 

Фактори процентної ставки. 

Джерела запозиченого капіталу. Емісія та продаж облігацій. Міжбанківські 

кредити: терміни та порядок використання. Кредити Національного банку України: 

види, вимоги, порядок здійснення. 

Макроекономічні умови формування запозичених коштів банку. 

 

Тема 6.  Розрахунково-касові операції комерційних банків 
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Принципи організації платіжної системи, готівкових та безготівкових 

розрахунків. Способи, види та форми безготівкових розрахунків. Правила їх 

проведення. Документообіг. 

Відкриття рахунків у банку. Поточні рахунки: документація для відкриття та 

умови, перелік операцій. Бюджетні рахунки. Депозитні рахунки в національній 

валюті: порядок відкриття та використання. Особливість відкриття рахунків у 

іноземній валюті. Обслуговування і закриття рахунків. 

Порядок розрахунків за товарними і нетоварними операціями. Класифікація 

платіжних інструментів. Розрахункові документи та їх реквізити.  

Форми безготівкових розрахунків: платіжне доручення, чек, акредитив, 

вимога-доручення, відкритий рахунок, інкасове доручення, розрахунки по сальдо 

взаємної заборгованості. 

Міжбанківські розрахунки та їх забезпечення. Принципи і структура СЕП. 

Функції РРП та ЦРП. Кореспондентські відносини між банками. 

Платіжні картки, призначення та види. Вигоди їх застосування. 

Зміст касових операцій, механізм регулювання. Касові документи. 

Прогнозування та облік касових оборотів. Регулювання касових оборотів в 

установах банків. Види кас. Порядок приймання і видачі банком готівки. 

 

Тема 7.  Кредитні операції комерційних банків 

 

Сутність кредиту, види. Принципи кредитування та кредитної політики. 

Використання простих, спеціальних і контокорентних рахунків у кредитуванні. 

Форми кредитування: споживчий, банківський кредит, лізинг, іпотека, комерційний, 

міжбанківський кредит, бланковий, консорціумний. 

Етапи кредитного процесу. Поняття «кредитоспроможність», значення і 

елементи системи оцінювання. Розрахунки основних показників фінансового стану 

позичальника. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності позичальника. 

Основні умови і зміст кредитної угоди. 

Джерела, форми погашення позичок. Контроль їхнього використання. Форми 

забезпечення кредитів. Заходи мінімізації втрат від кредитного ризику. 

Загальні принципи і методи управління процентною ставкою за кредитом. 

 

Тема 8.  Операції банків з векселями 

 

 Функції та економічний зміст векселя. Види векселів: простий і переказний; 

комерційний, фінансовий, підроблений, дружній, бронзовий. 

Порядок обігу простого і переказного векселів. Акцепт, індосамент, цесія, 

солідарна відповідальність, протест, нотифікація. Балансові та позабалансові 

операції з векселями. 

Особливість вексельного обігу в Україні. Обов'язкові реквізити векселя. Зміст 

операції врахування (дисконту) векселів. Обліковий кредит. 

Порядок здійснення операції: реєстрація врахованих векселів, перевірка 

юридичної та економічної надійності векселя. Розрахунок дисконту. Сутність і 

форми кредитів під заставу векселів. Порядок надання позики. Авалювання векселя. 

Акцептні операції банків. 
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Учасники операцій з інкасування векселів. Документообіг та порядок здійснення 

інкасування векселів. Оплата векселя за дорученням клієнта. 

 

Тема 9.  Операції комерційних банків з цінними паперами. Інвестиційні 

банківські операції 

 

Види операцій банків з цінними паперами. Сутність і основні напрями 

емісійної роботи банку. Етапи емісійної діяльності. Порядок розміщення акцій та 

облігацій на ринку, варіанти їх продажу. 

Напрямки інвестиційних операцій банків з цінним і паперами. Види 

професійної діяльності банків на ринку цінних паперів: фінансове посередництво, 

управління та організаційно-технічне обслуговування операцій з цінними паперами. 

Економічна сутність інвестицій. Валові і чисті інвестиції. Фактори обсягу 

інвестицій, класифікація. 

Форми регулювання інвестиційної діяльності. Капітальні вкладення, принципи 

і методи їх фінансування. Довгострокове кредитування капітальних вкладень малого 

підприємництва і об'єктів виробничого призначення.  

 

Тема 10.  Операції банків в іноземній валюті 

 

Зміст валютних операцій. Класифікація банківських операцій з іноземною 

валютою. 

Поточний і депозитний рахунки в іноземній валюті: відкриття, порядок 

зарахування і видачі коштів. 

Види неторговельних операцій з валютою. Валютна каса уповноваженого 

банку. 

Банківський переказ, інкасо, акредитив. Схеми розрахунків. Операції банку на 

міжбанківському валютному ринку. Класифікація валютних угод: овернайт, спот, 

форвард, своп. 

Валютні ризики: комерційні. Внутрішні та зовнішні методи регулювання 

ризиків. 

 

Тема 11. Нетрадиційні операції та банківські послуги в Україні 

 

Причини виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг. Ознаки 

банківських послуг, їх види: Договори для їхнього оформлення. 

Лізинг: об'єкти і суб'єкти лізингу. Операційний та фінансовий лізинг: ознаки. 

Організація лізингового процесу. 

Відмінності гарантії від поруки, її сутність. Договір доручення та договір 

комісії: зміст, спільне та відмінне. Зміст консультаційних та інформаційних послуг. 

Трастові послуги: сутність, суб'єкти та види. Послуги на користь фізичних і 

юридичних осіб. 

Поняття факторингу і форфейтингу. Регулювання, зміст і послідовність 

здійснення операцій. 

Операції з банківськими металами. Види опціонів. 
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Тема 12. Забезпечення фінансової стійкості банків 

 

Суть, необхідність, значення та завдання банківського регулювання. Форми 

регулювання банківської діяльності. Сутність та фактори впливу на фінансову 

стійкість. Доходи та витрати банку. Регулювання банківської діяльності. 

Забезпечення фінансової безпеки банків 

 
 

 

РОЗДІЛ 4.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Законодавчі матеріали 

1. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України № 

2121 -III від 7 грудня 2000 р. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14 

2. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України № 679-

XIV від 20.05.1999 р. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=679-14  

3. Про валюту і валютні операції [Електронний ресурс]: Закон України № 2473-

VIII від 21.06.2018 - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-

19 

4. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]:  Закон 

України № 4452-VI від 23.02.2012 - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4452-17 

5. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Електронний ресурс]: 

Закон України № 2346-III від 05.04.2001 - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14 

6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового [...][Електронний ресурс]: Закон 

України № 1702-VII від 14.10.2014 - Режим доступу: 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 

7. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний 

ресурс]: Закон України № 448/96-ВР від 30.10.1996 - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80 

8. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг 

[Електронний ресурс]: Закон України № 2664-III від 12.07.2001 - Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 

9.  Про захист персональних даних [Електронний ресурс]: Закон 

України № 2297-VI від 01.06.2010 - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 

10.  Про акціонерні товариства [Електронний ресурс]: Закон України № 514-VI 

від 17.09.2008 - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/514-17 

11.  Про споживче кредитування [Електронний ресурс]: Закон України№ 1734-

VIII; Паспорт від 15.11.2016 - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19 

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/4452-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4452-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/2346-14
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2346-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/1702-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/1702-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/1702-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/448/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/2664-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/514-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/514-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/1734-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19
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12.  Про фінансову реструктуризацію [Електронний ресурс]: Закон 

України № 1414-VIII від 14.06.2016 - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1414-19 

13. Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків  [Електронний 

ресурс]: Закон України  № 1985-VIII від 23.03.2017- Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1985-19 

14. Базельський комітет банківського нагляду, Міжнародна конвергенція виміру 

капіталу та стандартів капіталу (Базель 2)[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.bis.org. 

15. Базельський комітет банківського нагляду, Третя базельська угода (Third Basel 

Accord). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.bis.org. 

 

Основна література  

16.  Банківська безпека: навч. посіб. / М.Г. Марич, М.П. Федишин, Д.Д. Полагнин. 

– Камянець-Полільський: Аксіома, 2018. – 197 с. 

17. Банківські операції [текст]: навч. посіб./ Н.І. Демчук, О.В. Довгаль, Ю.П. 

Владика – Дніпро: Пороги, 2017. – 461 с. 

18. Банківські операції /Михайловська І.М., Олійник А.В.: навч. посібник. – Львів 

«Магнолія 2006», 2017. - 648с. 

19.  Банківська система України: інституційні зміни та інновації: кол. моногр. / 

Л.О. Примостка, М.І. Диба, І.В. Краснова та ін. - К. : КНЕУ, 2015. – 434 с. 

20. Банківська система: навчально-методичний посібник для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей денної та 

заочної форм навчання /Андрєєва О.В. – К.: ДЕТУТ, 2015. - 183 с 

21.  Бєлова І. В. Банківська статистика : навч. посіб. / І. В. Бєлова. – К. : Ліра-К, 

2015. – 431 с. 

22. Банківська система : навч. посіб. / (Л. І. Катан, Н. І. Демчук, В. Г. Бабенко-

Левада, Т. О. Журавдьова); за ред. І. М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. -444 с. 

23. Банківська система : навч. посіб. /О.І. Береславська, М.О. Кужелєв, Л.А. 

Клюско, О.В. Пернарівський та ін. / за заг. редакцією О.І. Береславської. – 

Ірпінь, УДФСУ. 2018. – 486 с. 

24. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: Навч. 

посібник. - Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. - 364 с. 

25. Гроші та кредит: підручник / за ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: 

ТНЕУ, 2018. – 892 с.  

26. Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Ковальчук Н.О., Е.О. Юрій. Чернівці: 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 440 с. 

27. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної 

фінансової нестабільності: монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. 

В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. 

– 298 с. 

28. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. 

кол.; – К., 2019. – 272 с. 

29. Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов. – 

К. : Ліра-К, 2015. – 523 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1414-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1414-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/1985-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1985-19
http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
https://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department/KMBD/MonografD196ya_KMBD_2015.pdf
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30. Юнацький М.О. / ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА 

ПОЛІТИКА: Опорний конспект лекцій. ДонНУЕТ ім. М. ТуганБарановського, 

2018. - 305 с. 

 

Додаткова  література  

 

31. Вдосконалення механізму кредитно-банківського та податкового регулювання 

модернізації економіки за інноваційно-інвестиційним вектором / Островська 

Полагнин Д.Д. та ін. автори / за заг. наук. ред. Островської Н.С. – Чернівці, 

БДФЕУ, 2016. 

32. Жаворонок А. В. Теоретичні основи розробки механізму активізації ринку 

нетрадиційних банківських послуг в Україні [Електронний ресурс] / А. В. 

Жаворонок // Бізнес Інформ. – 2018. – №8. – C. 178–184. 

33. Маковоз О.С., Передерій Т.С. Блокчейн як запорука валютної безпеки 

[Електронний ресурс] / О.С. Маковоз, Т.С. Передерій // Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління, – 2018. – 1 (12). – Режим доступу до ресурсу : 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/12-2018-ukr 

34. Масалигіна В. В., Деркач А. А. Теоретико-методологічні підходи до 

управління кредитним портфелем комерційного банку. Вісник економіки 

транспорту і промисловості. 2016. № 56. С. 145-152. 

35. Міщенко В.І. Світові тенденції монетизації економіки / В.І. Міщенко, С.В. 

Науменкова, І.М. Льон // Фінанси України. – 2017. – № 9. – С. 53–74. 9. 

Міщенко В.І. Роль монетарного регулювання у стимулюванні економічного 

розвитку / В.І. Міщенко, І.М. Льон // Фінанси України. – 2017. – № 4. – С. 75 – 

93 

36. Островська Н.С. Методи мінімізації банківських ризиків в Україні / Н. 

Островська // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та 

інновацій «Причорноморські економічні студії». – Випуск 29(2), с.80-84. 

37. Петрушко Я. Р. Кредитна діяльність банку та основні етапи її організації // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія 

міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20. Ч. 2. 

С. 166–170. 

38. Рисін В.В. Кластерний підхід до оцінки стейкхолдерами ефективності 

діяльності банків з урахуванням ризиків / В.В. Рисін, В.В. Чаплига // 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 2 

(124). – С.133-136. 

39. Руда О. Л. Сучасний стан банківської системи України та її 

конкурентоспроможність. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7013 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/12-2018-ukr
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РОЗДІЛ 5.  ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

 

40. Верховна Рада України http://zakon.rada.gov.ua/  

41. Банківське законодавство та регуляторна діяльність 

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580 

42. Міністерство фінансів України http://www.minfm.gov.ua  

43. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/control/  

44. Газета «Все про бухгалтерський облік» http://www.vobu.com.ua  

45. Газета «Урядовий кур’єр» http://www.ukurier.gov.ua/  

46. Журнал «Вісник НБУ» https://journal.bank.gov.ua/ 

47. Міністерство фінансів України http://www.minfm.gov.ua 

48. Нормативні акти України - законодавство для практиків http://www.nau.kiev.ua  

49. Офіційний вісник України http://www.gdo.kiev.ua  

50. Інтернет-ресурс «Все про банки України» www.uabanker.net  

51. Інтернет-ресурс позабіржової фондової торгової системи www.pfts.kiev.ua  

52. Інтернет-ресурс Асоціації українських банків www.aub.com.ua  

53.  Oсновнi показники діяльності банків України [Електронний ресурс].-Режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807  

54.  Дані фінансової звітності банків України 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=6407  

55.  Статистика http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162 

56. Фаховий  журнал з економічних наук «Актуальні проблеми 

економіки» https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8  
57. Науково-практичний журнал "Банківська справа" 
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Примітки: 

 

1. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення навчальної дисципліни, її 

загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється Факультетом самостійно на основі освітньої 

програми. 
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