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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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1.1. 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.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Банківська система» 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 "Управління та адміністрування" 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна дисципліна 
 

спеціальність:  072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

      освітня програма:   "Фінанси, митна 

та податкова справа "                     
  

 

Курс: 3 
 

Семестр: 6 

Методи навчання: 

Лекції, семінарські заняття, практичні заняття, 

самостійна робота,  робота в бібліотеці, робота з 

Інтернетом тощо 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 64 32 30 2 40 16 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

 

2/2 
12 1 ПМК, екзамен 
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РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1.  Історія виникнення та розвиток банківських систем 

2.  Суть, типи та принципи функціонування банківської системи 

3.  Центральні банки як складова банківської системи країни 

4.  Організація діяльності комерційних банків 

5.  Формування ресурсів комерційного банку 

6.  Розрахунково-касові операції комерційних банків 

7.  Кредитні операції комерційних банків 

8.  Операції банків з векселями 

9.  Операції комерційних банків з цінними паперами. Інвестиційні банківські 

операції 

10.  Операції банків в іноземній валюті 

11.  Нетрадиційні операції та банківські послуги в Україні 

12.  Забезпечення фінансової стійкості банків 
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РОЗДІЛ 4.  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 банківських систем. 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. 

 

 

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. 
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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 

 

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. 



 9 

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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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  

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/12-2018-ukr
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7013
http://zakon.rada.gov.ua/
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.ukurier.gov.ua/
https://journal.bank.gov.ua/
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.uabanker.net/
http://www.pfts.kiev.ua/
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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" 

http://univ.kiev.ua/ua/science/journals/spj-banking 

58. Фаховий  журнал з економічних наук «Економіка України» 

http://www.economukraine.com.ua/ 

59. . Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. 

Право» http://efp.in.ua/uk 

60.  Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Фінанси  

України» http://finukr.org.ua/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aub.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=6407
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162
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
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
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
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
http://univ.kiev.ua/ua/science/journals/spj-banking
http://www.economukraine.com.ua/
http://efp.in.ua/uk
http://finukr.org.ua/
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

№ 

розділ

у, 

теми 

(зміст

ові 

модулі

) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

1.  

Тема 1.  Історія виникнення 

та розвиток банківських 

систем 

6 4 2/- 2 2  

2.  
Тема 2.  Суть, типи та 

принципи функціонування 

банківської системи 

6 4 2/- 2 2  

3.  

Тема 3.  Центральні банки 

як складова банківської 

системи країни 

6 4 2/- 2 2  

4.  

Тема 4. Організація 

діяльності комерційних 

банків 

6 4 2/- 2 2  

5.  
Тема 5. Формування 

ресурсів комерційного банку 
10 8 2/- 4 4  

6.  
Тема 6. Розрахунково-касові 

операції комерційних банків 
10 8 2/- 4 4  

7.  
Тема 7. Кредитні операції 

комерційних банків 
16 8 8/- 4 4  

8.  
Тема 8. Операції банків з 

векселями 
6 4 2/- 2 2  

9.  

Тема 9. Операції 

комерційних банків з 

цінними паперами. 

Інвестиційні банківські 

операції 

8 6 2/- 4 2  

10.  
Тема 10. Операції банків в 

іноземній валюті 
9 4 5/- 2 2  

11.  
Тема 11. Нетрадиційні 

операції та банківські 

послуги в Україні 

9 4 5/- 2 2  

12.  
Тема 12. Забезпечення 

фінансової стійкості банків 
10 4 6/- 2 2  

13.  Залік  по модулю, (КР) 2 2    2 

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
16  -/16    

Разом годин 120 64 40/16 32 30 2 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

 

№ 

занят 

тя 

Тема лекційного заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1.  
Тема 1.  Історія виникнення та розвиток банківських систем 

 
2 

2.  

Тема 2.  Суть, типи та принципи функціонування банківської 

системи 

 

2 

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

 
2 

4.  
Тема 4.  Організація діяльності комерційних банків 

 
2 

 
Тема5. Формування ресурсів комерційного банку 

 
4 

5.  

Тема 5.1.Сутність, склад і характеристика ресурсів банку. Власний 

капітал:  

 

2 

6.  
Тема 5.2.  Залучені ресурси Джерела запозиченого капіталу.  
 

2 

 Тема 6. Розрахунково-касові операції комерційних банків 4 

7.  

Тема 6.1.Принципи організації платіжної системи, готівкових та 

безготівкових розрахунків.  

 

2 

8.  
Тема 6.2. Міжбанківські розрахунки та їх забезпечення.. 

 
2 
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Тема 7. Кредитні операції комерційних банків 

 
4 

9.  Тема 7.1. Сутність кредиту, види.  2 

10.  Тема 7.2. Етапи кредитного процесу. Поняття «кредитоспроможність»,  2 

11.  
Тема 8. Операції банків з векселями 

 
2 

 

Тема 9. Операції комерційних банків з цінними паперами 

Інвестиційні банківські операції 

 

4 

12.  Тема 9.1.Види операцій банків з цінними паперами.  2 

13.  
Тема 9.2 Інвестиційні банківські операції 

 
2 

14.  
Тема 10. Операції банків в іноземній валюті 

 
2 

15.  
Тема 11. Нетрадиційні операції та банківські послуги в Україні 

 
2 

16.  Тема 12. Забезпечення фінансової стійкості банків 2 

Разом годин 32 
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7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних, лабораторних) занять, 

заліків по модулях 
 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1 
Тема 1.  Історія виникнення та розвиток банківських систем 

Семінарське заняття по темі 1   
2 

2 

Тема 2. Суть, типи та принципи функціонування банківської 

системи 

Семінарське заняття по темі 2 

2 

3 
Тема 3 Центральні банки як складова банківської системи країни 

Семінарське заняття по темі 3 
2 

4 
Тема 4.  Організація діяльності комерційних банків 

Семінарське заняття по темі  4 
2 

5, 6 
Тема 5. Формування ресурсів комерційного банку 

Практичне заняття по темі  5 4 

7,8 

Тема 6. Розрахунково-касові операції комерційних банків 

Семінарське заняття по темі 6 

Практичне заняття по темі 6 
4 

9, 10 

Тема 7. Кредитні операції комерційних банків 

Семінарське заняття по темі 7 

Практичне заняття по темі 7 
4 

11 
Тема 8. Операції банків з векселями 
Семінарське заняття по темі  8 

2 

12 

Тема 9. Операції комерційних банків з цінними паперами 

Інвестиційні банківські операції 

Практичне заняття по темі 9 
2 

13 
Тема 10. Операції банків в іноземній валюті 

Практичне заняття по темі 10 
2 

14 
Тема 11. Нетрадиційні операції та банківські послуги в Україні 

Семінарське заняття по темі 11 
2 

15 
Тема 12. Забезпечення фінансової стійкості банків 

Практичне заняття по темі   12 
2 

16 Залік  по модулю, (контрольна робота) 2 

Разом  практичних (семінарських, лабораторних) занять 30 

Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 32 
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7.3  Графік  консультацій 

 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1.  

Консультація по організації та виконанню самостійної роботи 

студентів, по підготовці до семінарських занять, опрацюванню 

рекомендованої літератури 
1 

2.  

Консультація по підготовці до :Тема 10. Операції комерційних 

банків з цінними паперами Тема 10. Інвестиційні банківські 

операції 
1 

3.  

Консультація по підготовці до: Тема 11. Операції банків в 

іноземній валюті Тема 12. Нетрадиційні операції та банківські 

послуги в Україні 

2 

4.  
Консультація по підготовці до: Тема 13. Забезпечення 

фінансової стійкості банків 
1 

5.  Передекзаменаційна консультація 2 

Разом годин 7 
 

Примітка: кількість годин, відведених на консультації: 6% від освітньої програми (денна 

форма навчання), 12% від освітньої програми (заочна форма навчання). 
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РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Походження та розвиток банків  

2. Сутність та функції банківської системи. 

3. Структура банківської системи та принципи її функціонування. 

4. Роль банківської системи у ринковій економіці.  

5. Особливості функціонування сучасних банківських систем 

6. Етапи становлення та розвитку банківської системи України. 

7. Структура банківської системи України. 

8. Передумови виникнення центральних банків. 

9. Статус і принципи організації центральних банків. 

10. Незалежний статус центральних банків та форми його реалізації. 

11. Основні напрями діяльності центральних банків. 

12. Особливості організації центральних банків зарубіжних країн. 

13. Створення та розвиток центрального банку України. 

14.  Принципи діяльності Національного банку України. 

15. Основні  засади грошово-кредитної політики.  

16. Інструменти грошово-кредитної політики НУ. 

17. Види та класифікація комерційних банків. 

18. Поняття, призначення та класифікація банків  

19. Організаційна структура банку 

20. Ліцензування  банку та банківської діяльності 

21. Реорганізація і ліквідація банківської діяльності 

22. Банківські об’єднання і порядок створення та їх типи 

23. Організаційно правові основи функціонування НБУ 

24. Функції та операції НБУ 

25. Структура та форми управління НБУ 

26. Класифікація банківських ресурсів 

27. Склад, структура та джерела формування капіталу банку 

28. Суть, значення та характеристика залученого капіталу банку 

29. Система гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. 

30. Суть, значення та характеристика запозичених  банківських ресурсів 

31. Суть, призначення та функції кредиту.  

32. Класифікація банківських кредитів.  

33. Принципи, умови й етапи кредитування 

34. Порядок надання та погашення окремих видів банківських кредитів 

35. Характеристика споживчого банківського кредиту 

36. Форми забезпечення повернення кредитів 

37. Кредитна політика банку та її зміст 

38. Характеристика та види векселів 

39. Урахування та переврахування векселів 

40. Кредити під заставу векселів 

41. Авалювання та акцептування векселів 

42. Інкасування та доміциляція векселів 

43. Характеристика платіжного обороту 
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44. Банківське обслуговування готівкового обороту 

45. Безготівкові розрахунки з використанням  вимого-доручення: суть, сфера 

застосування та документооборот 

46. Чекова форма безготівкових розрахунків її суть, сфера застосування 

47. Акредитивна форма безготівкових розрахунків, його види та сфера 

використання 

48. Вексель як форма безготівкових розрахунків її суть, сфера застосування 

49. Характеристика міжбанківських розрахунків 

50. Система електронних банківських послуг населенню 

51. Класифікація банківських кредитів. 

52. Етапи кредитування. 

53. Принципи й умови кредитування. 

54. Оцінка кредитоспроможності клієнта 

55. Форми забезпечення банківських позичок 

56. Поняття кредитної політики банку 

57. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів 

58. Суть, значення та класифікація банківських інвестицій 

59. Інвестиційний портфель банку та його класифікація 

60. Концепція формування інвестиційного портфеля банку 

61. Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій банку 

62. Неторговельні операції банків в іноземній валюті 

63. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків 

64. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними 

операціями 

65. Відкрита валютна позиція банку та методика її розрахунку 

66. Загальна характеристика та види банківських послуг 

67. Лізинг 

68. Факторинг. Форфейтинг 

69. Посередницькі та інформаційні (консультативні, інформаційні) послуги  

70. Трастові послуги 

71. Сутність та фактори впливу на фінансову стійкість 

72. Доходи та витрати банку 

73. Регулювання банківської діяльності 

74. Забезпечення фінансової безпеки банків 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 1.2) у студентів 

враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 

лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання ІНДЗ та самостійної 

роботи. 

Основним нормативним документом, що визначає  оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання 

навчальних досягнень студентів Львівського національного університету імені Івана 

Франка» від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 

01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою (за 

шкалою ECTS та національною шкалою). Відповідно до Положення контрольні 

заходи включають: 

- поточний контроль знань та компетентностей студентів включає оцінку 

роботи студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські 

/ практичні заняття), оцінку роботи студентів за самостійну та 

індивідуальну науково-дослідну роботу, здійснюється впродовж 

семестру і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 50 

балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту здавати екзамен – 21 бал). 

- підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді 

семестрового екзамену, який проводиться відповідно до графіку 

навчального процесу. 
 

Оцінювання рівня знань та компетентностей студентів на семінарських та 

практичних заняттях, оцінка роботи студентів за самостійну та індивідуальну 

науково-дослідну роботу проводиться за п'ятибальною системою (від 1 до 5 балів). 
Результат поточного контролю (РПК) знань та компетентностей студентів за 

семестр визначається як середнє арифметичне з поточних балів за 5-бальною 
шкалою, відображених у журналі обліку відвідування та успішності студентів, 
помножене на коефіцієнт переводу результатів освітньої діяльності студентів: 

 
РПК = Сума балів за результатами поточного контролю   * К, 
                       кількість об’єктів контролю  

 
де сума балів за результатами поточного контролю – це загальна сума балів, 

отриманих студентом по усіх об’єктах контролю (семінарських / практичних 
заняттях, СРС та ІНДЗ); 

 кількість об’єктів контролю – включає кількість семінарських / практичних 
занять, СРС та ІНДЗ (контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
«Банківська система» включає 18 об’єктів контролю: 16 семінарських 
(практичних) занять, СРС та ІНДЗ); 

 К - коефіцієнт переводу результатів знань та компетентностей студентів (з 
навчальних дисциплін, з яких передбачений екзамен, К=10). 

 
Студент допускається до семестрового екзамену, якщо він виконав всі види 

аудиторних робіт, передбачених робочою програмою дисципліни. 
Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни «Банківська система» здійснюється на підставі проведення семестрового 
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екзамену, завданням якого є перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
творчого використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до 
певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна кількість – 
50 балів).  

 
9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ 

Поточний контроль 

Екзамен Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

 

 

РАЗОМ – 

100 балів 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

студента 

ІНДЗ 

50 

 

50 

 

 

 

9.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ 

 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 
Б

а
л

и
 р

ей
т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, 

лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

1. Критерії оцінки практичних робіт  

- практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у повному 

обсязі, без помилок і зарахована 
5 

- практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у повному 

обсязі, зарахована, але є помилки 
4 

- практична робота виконана у неповному обсязі, або (та) з порушенням 

терміну її виконання, або (та) при наявності значних помилок, і зарахована 

при умові її доопрацювання 
3 

- виконання пропущеної без поважних причин практичної роботи, або 

повторне виконання не зарахованої практичної роботи 
2 

- практична робота не виконана, або не зарахована 0-1 

2. Критерії оцінки семінарських занять  5 балів 

- повна відповідь на питання, розгорнутий, вичерпний виклад змісту 

питання; повний перелік необхідних для розкриття змісту питання 

категорій та законів; 

 правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх 

5 
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взаємозв’язку і взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки та узагальнення, знання 

історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників; 

 уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів 

останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами; 

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час 

розкриття питань; 

 знання точних назв і функцій національних та міжнародних фінансово-

кредитних установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які 

ставляться у конкретному питанні. 

 

- відповідь на питання  

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного з пунктів, указаних вище (якщо він потрібний для вичерпного 

розкриття питання); 

 при розкритті змісту в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж 

таки студентом допущені помилки під час використання цифрового 

матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у 

формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він 

швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. 

 

4 

- відповідь на питання  

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох з 

пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття 

питання); 

 одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерії щодо 4 балів; 

 відповідь малообґрунтована, неповна; 

 студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами 

періодичності преси з фінансових та загальноекономічних питань; 

студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої 

помилки. 

 

3 

- відповідь на питання  

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох 

чи більше пунктів указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання); 

 одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерії 3 балів; 

 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не 

відповідають загальноприйнятим, хибні; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно 

зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; 

      Допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 

 

2 

- відповідь на питання  

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно 
0-1 
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зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; 

      Допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 

 

3.  Самостійна робота студентів (СРС) 5 балів 

 Розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

опрацювання необхідних нормативно-правових актів; 

використані матеріали періодичних наукових видань; 

посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань; 

підготовки додаткового матеріалу у вигляді стислої доповіді з проблемних 

питань дисципліни для обговорення під час лекційних та практичних занять 

з використанням сучасних інформаційних технологій;  

використані матеріали з практики роботи банківських установ. 

 

5 

Порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено одного з 

перелічених пунктів указаних вище 

 

4 

Робота недостатньо обґрунтована, неповна; 

використані матеріали лише підручника. 

 

3 

Робота виконана не в повному обсязі; 

використані матеріали лише підручника. 

 

2 

Самостійна робота не виконана 

 
0-1 

4.  Залік по модулю, контрольна робота 

Критерії оцінювання  5 балів 

1.    Перший рівень - це теоретичні питання, що мають по чотири варіанти 

відповідей, з яких одна є правильною. Завдання з вибором   відповіді   

вважається   виконаним   правильно,  якщо  в   картці тестування   записано   

тільки   номер   правильної  відповіді.    

1 

2. Другий   рівень   -  завдання   з декількома варіантами визначення 

терміну. Завдання вважається виконаним, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь. 
1 

3. Третій рівень  - практичні завдання з повним розв’язком і поясненням 

одержаних відповідей, або надання розгорнутої відповіді на питання. В цих 

завданнях треба записати   формули   для   розрахунків,   послідовні   та  

логічні   дії   всіх розрахунків,   навести   одиниці   вимірювання   

одержаних   показників   і зробити  короткі  висновки.   

3 

Оцінювання завдань третього рівня проводиться: 

Наведені  всі  необхідні  формули  і розрахунки,  одержана, правильна 

відповідь і за одержаними показниками зроблені відповідні висновки. 

Проведені акуратні і достатні записи. В картці тестування вказана 

правильна відповідь. На теоретичне питання дано вичерпну відповідь. 

1,5 бали (за кожне) 

Наведені необхідні формули, записана логічно правильна послідовність 

розрахунків, але через арифметичні помилки остаточна відповідь 

неправильна, або відсутні висновки за одержаними показниками, або 

розв’язана лише якась частина завдання, або не повністю висвітлене 

теоретичне питання. 

1 бал 

Якщо студент не приступив до розв’язання завдання, або приступив,  але   

його  записи   не  відповідають   попереднім критеріям оцінювання завдань 

цього рівня 

0 балів 
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4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Виконання одного із видів робіт: 

- аналіз наукових публікацій за заданою темою; 

- написання наукової статті; 

- пошук та аналіз банківських статистичних даних; 

- написання рефератів; 

- підготовку доповідей на конференції; 

- виконання конкурсних наукових робіт тощо. 

Розгорнутий , вичерпний виклад змісту питань; опрацювання необхідних 

нормативно-правових актів; використані матеріали періодичних наукових 

видань; посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань; 

використані матеріали з практики роботи банківських установ 

5 

Робота недостатньо обґрунтована, неповна; 

використані матеріали лише підручника, або застарілі матеріали при 

виконанні: 

- пошуку та аналізі банківських статистичних даних; 

- написанні реферату; 

- підготовці доповідей на конференції. 

 

4 

Робота виконана не в повному обсязі; 

використані матеріали лише підручника, або застарілі матеріали при 

виконанні: 

- пошуку та аналізі банківських статистичних даних; 

- написанні реферату; 

- підготовці доповідей на конференції. 

 

3 

Робота виконана не в повному обсязі; 

використані матеріали лише підручника, застарілі матеріали при виконанні, 

робота виконана з порушенням передбачених вимог до: 

- пошуку та аналізу банківських статистичних даних; 

- написання реферату; 

- підготовки доповідей на конференції. 

 

2 

Індивідуальна робота студента не виконана 

 
0 

5.  Екзамен 50 

1.    Перший рівень - це теоретичні питання, що мають по чотири варіанти 

відповідей, з яких одна є правильною. Завдання з вибором   відповіді   

вважається   виконаним   правильно,  якщо  в   картці тестування   записано   

тільки   номер   правильної  відповіді.    

15 балів 

2. Другий   рівень   -  завдання   з декількома варіантами визначення 

терміну. Завдання вважається виконаним, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь. За кожне правильно виконане завдання 

студенту виставляється  1 бал. 

15 балів 

3. Третій рівень - практичні завдання з повним розв’язком і поясненням 

одержаних відповідей, та надання розгорнутої відповіді на питання. В цих 

завданнях треба записати   формули   для   розрахунків,   послідовні   та  

логічні   дії   всіх розрахунків,   навести   одиниці   вимірювання   

одержаних   показників   і зробити  короткі  висновки.   

20 балів 

Оцінювання завдань третього рівня проводиться: 20 балів 
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Наведені  всі  необхідні  формули  і розрахунки,  одержана, правильна 

відповідь і за одержаними показниками зроблені відповідні висновки. 

Проведені акуратні і достатні записи. В картці тестування вказана 

правильна відповідь. На теоретичне питання дано вичерпну відповідь. 

Наведені необхідні формули, записана логічно правильна послідовність 

розрахунків, але через арифметичні помилки остаточна відповідь 

неправильна, або відсутні висновки за одержаними показниками, або 

розв’язана лише якась частина завдання, або не повністю висвітлене 

теоретичне питання. 

до 15 балів 

Якщо студент не приступив до розв’язання завдання, або приступив,  але   

його  записи   не  відповідають   попереднім критеріям оцінювання завдань 

цього рівня 

0 балів 

 

 

 

 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою відображається у  

відомості обліку успішності та іншої академічної документації. 
 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення системи організації навчального 

процесу з навчальної дисципліни „Банківська система” включає: 
 Державні стандарти освіти 

 Навчальні та робочі навчальні плани 

 Навчальна програма 

 Робоча програма 

 Опорний конспект лекцій 

 Завдання та методичні вказівки до практичних занять 

 Методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи (ІНДЗ) 

 Завдання для проведення модульного контролю 

 Завдання для проведення підсумкового контролю (екзаменаційні білети) 

 Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали 

 Підручники і навчальні посібники 
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РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми 

обмежується двома-трьома ключовими моментами. Студентам під час лекцій роздається 

друкований матеріал, виділяються основні висновки з питань, що розглядаються. Студенти 

здійснюють коментарі самостійно або за участі викладача. 

 Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і змістом, 

створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує 

формування особистісних якостей та досвіду спілкування. 

 Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної 

теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють 

вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних поглядів. 

 Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, 

щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і 

здійснити їх селекцію. 

 Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який надає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності. 

 Презентації – виступ перед аудиторією, що використовується для представлення певних 

досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань тощо. 

 Бланки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття змісту 

дисципліни за допомогою наочності. 

 

Використання навчальних технологій для активізації процесу 

навчання з дисципліни «Банківська система» 
 

Тема заняття. 

Методики активізації процесу навчання 

Методи активізації процесу 

навчання 

Практичне застосування навчальних технологій 

1 2 

Проблемні лекції – мають на 

меті розвивати логічне мислення 

студентів. Коло питань теми 

обмежується двома-трьома 

ключовими моментами. При 

читанні лекцій студентам даються 

питання для самостійного 

розмірковування. 

 

Тема  “Кредитні операції комерційних банків” 

Проблемні питання: 

1. Методика оцінки кредитоспроможності 

позичальника. Можливості застосування банками 

скорингу. 

2. Особливості іпотечного кредитування. 

Тема №11“Операції банків в іноземній валюті” 

Проблемні питання: 

3. Державне регулювання валютної політики в 

сучасних умовах 

Практика роботи банків з дорожніми чеками. 

Тема № 12 Нетрадиційні операції та банківські послуги в 

Україні 

Проблемні питання: 

1. Необхідність розвитку нетрадиційних послуг 
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(факторинг, форфейтинг) банків 

Проблеми розвитку лізингу в Україні 

Тема  13. Забезпечення фінансової стійкості банків 

 Проблемні питання: 

Корпоративний імідж банку 

Семінари-дискусії - передбачають 

обмін думками і поглядами 

учасників з приводу даної теми, а 

також розвивають мислення, 

допомагають формувати погляди і 

переконання, виробляють вміння 

формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати 

пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів. 

Тема №7 “Розрахунково-касові операції комерційних 

банків” 

Проблемне повідомлення та дискусія з питань 

семінарського заняття: 

1. Проблеми створення та функціонування системи 

гарантування депозитів в Україні.  

2. Чи доцільно змінювати розмір виплат з Державного 

фонду гарантування вкладів фізичних осіб? 

3. Які зміни відбулись у політиці НБУ щодо 

регулювання та управління ресурсною базою банків 

в сучасних умовах? 

Тема №10 “Інвестиційні операції комерційних банків” 

Проблемне повідомлення та дискусія з питань 

семінарського заняття: 

Які перспективи розвитку інвестиційних банків в Україні? 

Тема №11 “Операції банків в іноземній валюті” 

Проблемне повідомлення та дискусія з питань 

семінарського заняття: 

1. Охарактеризуйте валютні інтервенції центрального 

банку як метод регулювання валютного курсу.  

2. Охарактеризуйте процентну політику центрального 

банку як метод регулювання валютного курсу.  

Розкрийте напрями курсової політики НБУ в поточному 

році та оцініть її ефективність. 

Кейс-метод – передбачає розгляд 

та  аналіз конкретних ситуацій, 

який надає змогу наблизити 

процес навчання до реальної 

практичної діяльності. 

Тема 6. Формування ресурсів комерційного банку 

 

Кейс на тему „Я – клієнт банку” 

 

Мозкові атаки – метод 

розв’язання невідкладних завдань, 

сутність якого полягає в тому, щоб 

висловити якомога більшу 

кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і 

здійснити їх селекцію. 

Тема 13. Забезпечення фінансової стійкості банків 

Завдання – розгляд основних економічних нормативів 

банку, проведення оцінки його діяльності. 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

1. Верховна Рада України 

http://zakon.rada.gov.ua/  

2. Банківське законодавство та регуляторна 

діяльність 

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/arti

cle?art_id=65247&cat_id=36580 

3. Міністерство фінансів України 

http://www.minfm.gov.ua  

4. Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua/control/  

5. Газета «Все про бухгалтерський облік» 

http://www.vobu.com.ua  

6. Газета «Урядовий кур’єр» 

http://www.ukurier.gov.ua/  

7. Журнал «Вісник НБУ» 

https://journal.bank.gov.ua/ 

8. Міністерство фінансів України 

http://www.minfm.gov.ua 

9. Нормативні акти України - законодавство 

для практиків http://www.nau.kiev.ua  

10. Офіційний вісник України 

http://www.gdo.kiev.ua  

11. Інтернет-ресурс «Все про банки України» 

www.uabanker.net  

12. Інтернет-ресурс позабіржової фондової 

торгової системи www.pfts.kiev.ua  

13. Інтернет-ресурс Асоціації українських 

банків www.aub.com.ua  

14. Oсновнi показники діяльності банків 

України [Електронний ресурс].-Режим 

доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ar

ticle?art_id=36807  

15. Дані фінансової звітності банків України 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/c

ategory?cat_id=6407  

16. Статистика 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ar

ticle?art_id=65162 

 

 

 Програма навчальної 

дисципліни  

 Робоча програма з курсу 

«Банківська 

 система» 

 Методичні рекомендації 

та завдання для виконання 

практичних завдань 

 Методичні рекомендації 

та завдання для виконання 

СРС та ІНДЗ 

 Засоби діагностики знань 

студентів з навчальної 

дисципліни 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.ukurier.gov.ua/
https://journal.bank.gov.ua/
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.uabanker.net/
http://www.pfts.kiev.ua/
http://www.aub.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=6407
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=6407
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162

