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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна спрямована на формування необхідних теоретичних знань і набуття 

практичних навичок з дисципліни «Банківська система» та формування професійних 

компетенцій з банківської справи. Вивчаються  особливості та проблемні аспекти 

формування, еволюційного розвитку та функціонування сучасних банківських систем.  

Банківська система виступає важливим елементом економічної системи, забезпечуючи 

грошові розрахунки між ринковими агентами, трансформацію грошових коштів 

суспільства в обслуговуванні інвестиційних процесів. Дисципліна «Банківська 

система» є однією із профілюючих у підготовці фахівців з фінансів та кредиту. Зміст 

дисципліни є логічним продовженням інших дисциплін банківського циклу, які 

вивчалися на попередніх етапах підготовки фахівців фінансово-банківського профілю. 

Мета 

дисципліни 

Предметом вивчення 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 
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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. 

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. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

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

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

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

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

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

«Магнолія 2006», 2017. - 648с. 

4.  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. 

5. 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  

6. Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та 

ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. –Львів : «Новий Світ – 2000», 

2020. – 536 с. 

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

2015. – 431 с. 

8. 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. 

9. 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. 

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

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

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

ТНЕУ, 2018. – 892 с.  

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

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

13. 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. 

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

кол.; – К., 2019. – 272 с. 

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

: Ліра-К, 2015. – 523 с. 

16. Юнацький М.О. / ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА 

ПОЛІТИКА: Опорний конспект лекцій. ДонНУЕТ ім. М. ТуганБарановського, 2018. - 

305 с. 

17. Банківське законодавство та регуляторна діяльність 

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

 

Обсяг курсу 

Аудиторні години:     64   з них: 

- лекції                                      32 годин  

- практичні заняття                 32 годин  

- самостійна робота                40 годин 

- індивідуальна робота           16 годин 

Компетентності 

та програмні 

результати 

Загальні компетентності (ЗК) 

 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

https://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department/KMBD/MonografD196ya_KMBD_2015.pdf
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навчання  

 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК05. Навички використання інформаційних та  комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК12 Здатність працювати автономно. 

 

 

 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

 

СК01.   Здатність   досліджувати   тенденції   розвитку економіки   за   допомогою   

інструментарію   макро-   та мікроекономічного аналізу, оцінювати ефективність 

банківської діяльності 

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових  та  національної 

банківської систем та  їх структури. 

СК03. Здатність до діагностики стану банківської системи, аналізу банківської  

діяльності: формування ресурсів та їх використання. 

СК04.  Здатність  застосовувати  економіко-математичні методи та моделі для оцінки 

діяльності банку; здійснення розрахунків за операціями та послугами банку  

СК05.  Здатність  застосовувати  знання  законодавства  у сфері    регулювання 

фінансового ринку. 

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у сфері банківської справи. 

СК10.  Здатність  визначати,  обґрунтовувати  та  брати відповідальність за професійні 

рішення. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

 

 

Програмні результати навчання 

відповідно до освітньо-професійної (ПР) 

 
ПР01. Знати та розуміти законодавчі, нормативні та інструктивні документи з питань 
планування та регулювання банківських установ. 
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та особливості функціонування банківської 
системи України та зарубіжних країн. 
ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 
фінансових систем та їх структури. 
ПР04. Знати економічний зміст та механізми здійснення базових банківських операцій 
та надання банківських послуг; методичні підходи до проведення аналізу банківської 
діяльності. 
ПР06. Застосовувати відповідний  методичний інструментарій діагностики стану 
банківських установ. 
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 
регулювання діяльності в сфері банківської справи. Знати законодавчу та нормативну 
базу, що регламентує банківську діяльність; основні характерні риси сучасної 
банківської системи України, цілі, функції та принципи функціонування її окремих 
ланок 
ПР09. Демонструвати  вміння використовувати набуті знання та навички при роботі з 
фінансовими документами та правильно інтерпретувати отриману інформацію. 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення економічних 
даних;. 
ПР14. Володіти методами оцінки стану, проблем та перспектив розвитку банківської 
системи України 
ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.  
ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 
фінансові рішення. 



 

Ключові слова 
Банківські  системи, Національний банк  України, організація діяльності банків, 

банківські операції, банківські послуги, фінансова стійкість банків. 

Формат курсу 

Очний  

Проведення лекцій, семінарських та практичних занять, консультацій. 

 

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 

 

Підсумковий 

контроль, форма 
Поточний контроль/ екзамен 

Пререквізити "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Фінанси", "Гроші і кредит", «Сучасні фінансові 

та грошово-кредитні системи» 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

викладання 

курсу 

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: навчальна дискусія, лекції-візуалізації, семінари-дискусії, 

мозковий штурм, імітаційна ділова гра, захист кейсів: 

- лекція (оглядова/тематична);  

- семінарські/практичні (презентація/дискусія /метод кейс-стаді/робота в малих групах). 

 

Опитування 
Опитування проводиться на семінарських/практичних заняттях у вигляді есе, 

вирішення задач, тестових завдань, доповідей та презентацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до 

екзамену 

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 

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 

 

 

Необхідне 

обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для  комунікації та опитувань,виконання домашніх завдань, 

виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування (поточний,   

підсумковий контроль) і програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Teams, 



Microsoft Forms,   Zoom,  Moodle, Microsoft Outlook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Політика курсу 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  
- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін; 

- самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а 

також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу; 

- індивідуальну роботу студент виконує самостійно, відповідно до методичних 

вказівок та визначеного викладачем завдання і терміну; 

- ліквідація заборгованості відбувається протягом 2 тижнів після встановленого 

терміну у дні визначені викладачем. При цьому оцінка знижується на 10 % (якщо 

заборгованість не була обумовлена поважними причинами), а якщо заборгованість 

виникла з поважних причин (напр., по хворобі студента) - зниження оцінки не 

передбачається; 

- здобувачі вищої освіти, після завершення аудиторних занять, мають право 

підвищити свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за 

графіком екзаменаційної сесії. 

Політика щодо академічної доброчесності:  
- списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). За використання телефонів і комп’ютерних 

засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 

балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття; 

- під час роботи над завданнями,   користуючись Інтернет-ресурсами та іншими 

джерелами інформації студент зобов’язаний вказати джерело, використане під час 

виконання завдання; 

- усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%; 

- у разі виявлення факту текстових запозичень більше 30% студент отримує за 

завдання 0 балів і має повторно виконати завдання, які передбачені   даним силабусом; 

- списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв);  

- мобільні пристрої можуть бути використані лише із дозволу викладача. 

Політика щодо відвідування:  

- відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять) є обов’язковим 

компонентом відвідування; 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

індивідуальний графік, карантин ) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі. за погодженням із керівником курсу студент може презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача; 

- студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 

причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на 

занятті; 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для виконання усіх видів  

робіт, передбачених курсом. 

 

 

 

 

 

Критерії 

оцінювання 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

 практичні (семінарські)/самостійні/індивідуальна робота – 50% семестрової 

оцінки. Максимальна кількість – 50 балів: 

практичні (семінарські)/самостійні – 30 балів; 

індивідуальна робота – 20 балів. 

 екзамен – 50% семестрової оцінки.  

Максимальна кількість – 50 балів  

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

Таблиця оцінювання знань та компетентностей студентів 

 



 

 

 

 

Семінари/практичні, бали 
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Критерії оцінювання знань та компетентностей студентів за видами робіт 

 
Види 

робіт 
Критерії оцінювання 

Оцінка 
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Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття) 

студент отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його 

усної/письмової відповіді (захисту виконаної практичної роботи). Відсутність тієї чи 

іншої складової знижує оцінку. 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

 

 

 

 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але  при викладанні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань. 

 

 

 

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

 

 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

 

 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання. 
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Самостійна робота студентів, яка передбачена з теми поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння 

тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється на семінарах та під 

час підсумкового семестрового контролю. 
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Максимальна кількість балів за виконану роботу 
Критерії оцінювання: 

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 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

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. 

 

 

 

6 

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. 

 

 

 

4 

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 науково-дослідна робота студента не виконана 
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Екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх студентів. 

Максимальна кількість балів за екзамен   

Екзаменаційний білет містить завдання 3-ьох рівнів складності 

 

50 

Перший рівень (завдання 1-5) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні 
питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є правильною. За 
кожне правильно виконане завдання студент одержує 3 бали (максимально 5 * 3 = 

15,0 балів). 

 

 

15 

Другий рівень (завдання 6-10) – завдання   з декількома варіантами 

визначення терміну. Завдання вважається виконаним, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь. За кожне правильно виконане 
завдання студенту виставляється  3 бали (максимально 5 * 3 = 15,0 балів). . 
 

 

 

15 



Третій рівень (завдання11-12) – практичні завдання з повним розв’язком і 

поясненням одержаних відповідей. В цих завданнях треба записати формули для 

розрахунків, послідовні та логічні дії всіх розрахунків, навести одиниці 

вимірювання одержаних показників і зробити належні висновки. У разі необхідності 

розв’язки задач супроводжувати графіками і таблицями, які необхідно оформляти 

відповідно до встановлених вимог. За кожне правильно виконане завдання студенту 

виставляється 10 балів (максимально 2 * 10 = 20,0 балів) 

 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. Оцінка 

одержана на екзамені є остаточною 

 

 

 

20 

 

 
Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про контроль 

та оцінювання навчальних досягнень  здобувачів вищої освіти у Львівському  національному університеті 

імені Івана Франка. 

Бал

и 

Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

 

 

 

 

 

90-

100 

Студент демонструє повні знання навчального матеріалу 

в обсязі, що відповідає програмі дисципліни «Банківська 

система», правильні і обґрунтовані дає відповіді. Вміє 

використати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та зіставляти дані і 

робити правильні висновки.  Приймає активну участь на 

семінарських/практичних заняттях,  дискусійних 

моментах лекцій та у науковій роботі (конференції, круглі 

столи, наукові семінари, публікація статей).  

Високий 

Студент повністю відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та програмним  

результатам з дисципліни « 

Банківська система»  

  

Відмін-но/ 

(А) 

 

 

 

 

81-

89 

Студент добре володіє матеріалом, що відповідає 

програмі дисципліни « Банківська система», робить на їх 

основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, 

але допускає окремі неточності. Вміє самостійно 

виправляти допущені помилки, кількість яких є 

незначною.    

Достатній 

Студент відповідає  фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни « Банківська система», 

однак під час відповідей може 

допускати незначні неточності. 

 

Добре (В) 

 

 

 

 

71-

80 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає 

основні положення матеріалу, що відповідає програмі 

дисципліни « Банківська система» робить на їх основі 

аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати при 

вирішенні типових практичних завдань, але допускає 

окремі неточності. Помилки у відповідях/ розв’язках/ 

розрахунках не є системними. Знає характеристики 

основних положень, що мають визначальне значення при 

проведенні практичних занять та виконанні 

індивідуальних / контрольних завдань. 

Достатній 

Студент відповідає    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни «Банківська система», 

однак на додаткові питання з 

теоретичних положень та практичних 

завдань відповідь не чітка і не повна.  

Добре / (С) 

 

 

 

 

 

61-

70 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, 

передбачений програмою дисципліни « Банківська 

система». Розуміє основні положення, що є 

визначальними у курсі, може вирішувати подібні 

завдання тим, що розглядались з викладачем, але 

допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, 

які може усунути після зауваження викладача. 

Середній 

Студент частково відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та програмним  

результатам з дисципліни « 

Банківська система» та забезпечує 

достатній  рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно / 

(D) 

 

 

 

 

 

51-

60 

Студент має певні знання, передбачені в програмі 

дисципліни «Банківська система», володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається 

як мінімально допустимий. З використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами відповідає 

та теоретичні питання та пояснює правила вирішення 

практичних/розрахункових завдань дисципліни.   

Середній 

Студент частково відповідає    

фаховим, предметним 

компетентностям та програмним  

результатам з дисципліни « 

Банківська система» і є мінімально 

допустимий рівень знань у всіх 

складових навчальної програми  

дисципліни.  

Задовільно / 

(Е) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

 

 

 

 

21-

50 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу « 

Банківська система», однак працював він   пасивно, його 

відповіді під час семінарських та виконанні практичних 

завдань в більшості є неправильними, необґрунтованими. 

Розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутнє. 

Низький 

Студент відповідає окремим    

фаховим, предметним 

компетентностям та програмним  

результатам з дисципліни « 

Банківська система», однак не 

забезпечує практичної реалізації 

задач, що формуються при вивчені 

дисципліни «Економіка 

підприємства». 

Незадо-

вільно з 

можли-

вістю 

повторного  

скла-дання 

/ (FX) 

 

 

 

 

 

0-20 

Студент повністю не виконав вимог робочої програми 

навчальної дисципліни « Банківська система»,. Його 

знання на підсумкових етапах навчання є 

фрагментарними.  

Незадовільний 

Студент не відповідає    фаховим, 

предметним компетентностям та 

програмним  результатам з 

дисципліни « Банківська система» і не 

підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета та 

завдання дисципліни. 

Незадові-

льно з 

повтор-ним 

вивчен-ням 

/ (F)  



 



 

Назва теми, опис теми,  

завдання для самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи 

навчання Тиждень 

семестру 

Дата Кількість 

годин 

Тема 1 Історія виникнення та розвиток банківських систем 
1. Походження та історія розвитку стародавнього 

банківництва 

2. Суть та функції банківської системи 

3. Види та принципи функціонування банківських систем 

4. Передумови становлення та розвитку вітчизняної 

банківської системи 

5. Міжнародні стандарти ведення банківського бізнесу 

Формування компетентностей: ЗК01. ЗК07. СК01. СК02.   

Результати навчання: ПР01.ПРО2ПР03. ПР12. ПР16. ПР17. ПР20 

Рекомендовані джерела: 1,14,17,18,26.  

Завдання для СРС: 

1. Фінансовий ринок, його види та функції 

2. Умови виникнення банківництва 

3. Банки Галичини в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст.  

 

 

 
 

. 

1 тиждень 
за 

розкладом 
2 лекція Лекція-презентація 

 

1  тиждень 

 

 

поза 

розкладом 

 

2 

 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

1  тиждень 
за 

розкладом 
2 

Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

Тема 2.  Суть, типи та принципи функціонування банківської 

системи 

1. Суть та функції банківської системи 

2. Структура, типи та принципи функціонування банківської 

системи 

3. Передумови становлення та розвитку вітчизняної 

банківської системи 

4. Міжнародні стандарти ведення банківського бізнесу 

 
 

Формування компетентностей: ЗК01. ЗК07. СК02. СК03, СК05.  

СК10.  СК11.   

Результати навчання: ПРО1.ПРО2.  ПР03. ПР04. ПР14. ПР16. 

ПР17.  

Рекомендовані джерела:  1,20,21,23, 42,43. 

Завдання для СРС: 

1. Міжнародні фінансово-кредитні установи, форми їх 

співробітництва з Україною. 

2  тиждень 
за 

розкладом 
2 лекція Лекція-презентація 

2тиждень 
за 

розкладом 
2 

Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

2  тиждень 
поза 

розкладом 
2 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 



2. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи. 

Тема 3.  Центральні банки як складова банківської системи 

країни 

1. Передумови виникнення центральних банків 

2. Статус і принципи організації центральних банків та їх 

функції 

3. Правові основи функціонування, завдання, функції та 

організаційна структура НБУ 

4. Національний банк України та основні засади грошово-

кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної 

політики НБУ 

Формування компетентностей: ЗК01. ЗК06.  ЗК07. СК02. СК03. 

СК05.  СК10.  СК11.   

Результати навчання: ПРО2. ПР03, ПР04, ПР05, ПР16. ПР17. 

ПР20 

Рекомендовані джерела:  2,21,31,42,47,49. 

Завдання для СРС: 

1. Правові засади діяльності НБУ 

2. Особливості нагляду НБУ за діяльністю проблемних 

банків  

3. Світовий досвід побудови служб банківського нагляду 

 

3  тиждень 
за 

розкладом 
2 лекція Лекція-презентація 

3  тиждень 
поза 

розкладом 
 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

3 тиждень 
за 

розкладом 
2 

Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

Тема 4.  Організація діяльності комерційних банків  
1. Сутність, функції та види комерційних банків  

2. Порядок створення, реєстрації, ліцензування та реорганізації 

банків  

3. Організаційна та функціональна структура комерційних банків  

4. Загальна характеристика видів діяльності банку 
5. Банківські об’єднання: їх суть, види та тенденції розвитку в 

Україні 

 
 Формування компетентностей: ЗК01. ЗК06.  ЗК07. СК02. СК05.  

СК10.  СК11.   

Результати навчання: ПРО2. ПР03, ПР04, ПР07. ПР14. ПР17. 

ПР20. 

Рекомендовані джерела:  1,13,17-21, 

Завдання для СРС: 

1. Задачі основних функціональних підрозділів банку 

2. Умови реєстрації та діяльності банків з іноземним капіталом  

 

4  тиждень 
за 

розкладом 
2 лекція Лекція-презентація 

4  тиждень 
поза 

розкладом 
2 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

4 тиждень 
за 

розкладом 
2 

Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   



Тема 5.  Формування ресурсів комерційного банку 
1. Види та класифікація банківських ресурсів 

2. Склад, структура та джерела формування власного капіталу 

банку 

3. Суть, значення та характеристика залученого капіталу банку 

4. Суть, значення та характеристика запозичених банківських 

ресурсів 

 

Формування компетентностей: ЗК02. ЗК08.  ЗК07. ЗК10.  СК03. 

СК04. СК06. СК11.   

Результати навчання: ПРО4. ПР06. ПР09. ПР10. ПР12. ПР14. 

ПР17. ПР20 

Рекомендовані джерела:  1,4,17-24,51-61. 

Практичне заняття:  

Задачі в межах теми. 

Завдання для СРС: 

1. Вплив регуляторної функції Центрального баку на методи 

управління активами та пасивами  

2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб:  

становлення фонду 

механізм формування фінансових ресурсів 

процедура виплат 

  

5,6 тиждень 
за 

розкладом 
4 лекція Лекція-презентація 

5,6 тиждень 
за 

розкладом 
4 

Практичне 

заняття 

навчальна дискусія, 

виконання завдань  

5 тиждень 
поза 

розкладом 
2 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 6 Розрахунково-касові операції комерційних банків 

1. Характеристика грошового обороту та платіжної системи. 

Загальні основи організації безготівкових розрахунків.  

2. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика  

3. Порядок відкриття та обслуговування банківських рахунків  

4. Міжбанківські розрахунки. Система електронних платежів 

НБУ 

5. Касові операції банків 

6. Організація безготівкових розрахунків із використанням 

платіжних карток та ризики їх застосування 

 

Формування компетентностей: ЗК01. ЗКО2. ЗК06.  ЗК07. ЗК10.  

СК03, СК05. СК06.   СК10.  СК11.   

Результати навчання: ПР04. ПР05 ПР10. ПР14. ПР17. ПР20 

Рекомендовані джерела:  1,4,17-24,51-61. 

 

Практичне заняття:  

Складання схем документообігу. Заповнення платіжних 

документів 

7,8 тиждень за 

розкладом 

2 лекція Лекція-презентація 

 8 тиждень за 

розкладом 

4 Практичне 

заняття 

навчальна дискусія, 

виконання завдань  

7 тиждень 
за 

розкладом 
2 

Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

 7 тиждень 
поза 

розкладом 
3 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 



Завдання для СРС:  
1. Суть платіжної дисципліни 

2. Організація касової роботи в установах банків 

Нові технології переказу коштів. Розрахунки з використанням 

пластикових карток 

Тема 7. Кредитні операції комерційних банків 

1. Сутність, принципи та функції кредиту. Класифікація 

банківських кредитів 

2. Процес банківського кредитування  

3. Способи захисту від кредитного ризику 

4. Позичковий процент та його диференціація 

5. Управління проблемними кредитами банку 

 

 

Формування компетентностей: ЗК01. ЗКО2. ЗК05.  ЗК07. ЗКО8. 

ЗК10.  СК04. СК05. СК06.   СК10.  СК11.   

Результати навчання: ПР01. ПР07. ПР10. ПР14. ПР17. ПР20 

Рекомендовані джерела:  1,4,17-24,35,37,38,51-61. 

 

Практичне заняття:  

Розрахунок відсотків за наданими кредитами.. 

Завдання для СРС:  
1. Класифікація банківських кредитів 

2. Принципи й умови кредитування 

3. Етапи процесу банківського кредитування 

 

 9,10 тиждень за 

розкладом 

4 лекція Лекція-презентація 

10 тиждень за 

розкладом 

2 Практичне 

заняття 

навчальна дискусія, 

виконання завдань за 

варіантами 

 

 9 тиждень 
за 

розкладом 
2 

Семінарське 

заняття 
Доповідь-презентація, 

тестування   

 9 тиждень 
поза 

розкладом 
8 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 8.  Операції банків з векселями 

1. Функції та види векселів 

2. Операції врахування та переврахування векселів 

3. Кредити під заставу векселів 

4. Авалювання та акцептування векселів 

5. Операції банку з інкасування та доміциляції векселів 

 

Формування компетентностей: ЗК02. ЗК06.  ЗК07. ЗК10.  СК05. 

СК06.   СК10.   СК11.   

Результати навчання: ПР04, ПР05, ПР10. ПР12. ПР14.  

Рекомендовані джерела:  1,4,17-24,51-61. 

 

Завдання для СРС:  
1. Класифікація банківських операцій з векселями 

2. Поняття процедури протесту за векселем 

 

11  тиждень 
за 

розкладом 
2 лекція Лекція-презентація 

11  тиждень 
за 

розкладом 
2 

Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

11  тиждень 
поза 

розкладом 
2 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 



 

Тема 9. Операції комерційних банків з цінними паперами. 

Інвестиційні банківські операції 

1. Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів 

2. Емісійні операції банків 

3. Інвестиційні операції банків з цінними паперами 

4. Посередницька діяльність банків на фондовому ринку 

5. Інвестиційні ризики 

 

Формування компетентностей: ЗК02. ЗК06.  ЗК07. ЗК10.  СК02. 

СК05. СК06.  СК10.   СК011. 

Результати навчання: ПР04, ПР05, ПР10. ПР12. ПР14.  

Рекомендовані джерела:  1,4,7,10,17-24,51-61. 

Практичне заняття:  

Розрахунок вартості цінних паперів 

 

Завдання для СРС:  
1. Банки як інфраструктурні учасники ринку цінних паперів 

2. Емісія цінних паперів 

3. Сутність та функції інвестиційних банків 

4. Основи правового регулювання інвестиційної діяльності в 

Україні 

 12,13 

тиждень 

за 

розкладом 

4 лекція Лекція-презентація 

12  тиждень 
за 

розкладом 
2 

Семінарське 

заняття 

Доповідь-презентація, 

тестування   

13  тиждень за 

розкладом 

2 Практичне 

заняття 

навчальна дискусія, 

виконання завдань за 

варіантами 

 

12 тиждень 
поза 

розкладом 
2 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 10.  Операції комерційних банків в іноземній валюті 
1. Сутність, основні принципи та інструменти валютного 

регулювання  

2. Організаційні основи здійснення операцій банків  в 

іноземній валюті 

3. Відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті  

4. Неторговельні операції банків в іноземній валюті  

5. Торговельні операції банків в іноземній валюті  

6. Операції комерційних банків на валютному ринку 

 

Формування компетентностей:   ЗК02. ЗК05.  ЗК07. СК03. СК05. 

СК06.   СК07.  СК10.   

Результати навчання: ПР04, ПР05, ПР10. ПР12. ПР14.  

Рекомендовані джерела:  1,3,17-24,51-61. 

Практичне заняття:  

Розрахунок крос-курсу, вартості обмінних операцій. 
Завдання для СРС:  

1. . Особливості здійснення міжнародних кредитних операцій. 

2. Кореспондентські відносини з іноземними банками. 

 

14 тиждень 
за 

розкладом 
2 лекція Лекція-презентація 

14 тиждень 
за 

розкладом 
2 

Практичне 

заняття 

навчальна дискусія, 

виконання завдань за 

варіантами 

 

14  тиждень 
поза 

розкладом 
5 

Самостійна 

робота 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 



Тема 11.   Нетрадиційні операції та банківські послуги  
1. Лізингові операції банків 

2. Факторингові операції банків  

3. Форфейтингові операції банків  

4. Трастові послуги. Послуги банків зі зберігання цінностей  

5. Гарантії та поручительства 

6. Діяльність банків на ринку дорогоцінних металів  

7. Банківське страхування (bancassurance) 

 

 

Формування компетентностей:  ЗК02.  ЗК05.  ЗК07. ЗК08. 

0СК03. СК05. СК06.  СК10.   СК11. 

Результати навчання: ПР04. ПР07. ПР10. ПР14.   

Рекомендовані джерела:  1,8,17-24,51-61. 

. 
Завдання для СРС:  

1. Консультаційні та інформаційні послуги 

2. Фінансовий інжиніринг 

 

15 тиждень 
за 

розкладом 
2 лекція Лекція-презентація 

 

за 

розкладом

  

2 
Семінарське 

заняття  

Доповідь-презентація, 

тестування 

15 тиждень 
поза 

розкладом 
5 

Самостійна 

робота 

 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

Тема 12.  Забезпечення фінансової стійкості банків 

1. Сутність та фактори впливу на фінансову стійкість банку 

2. Доходи та витрати банку 

3. Регулювання банківської діяльності 

4. Забезпечення фінансової безпеки банків  

 
Формування компетентностей:  ЗК01. ЗК02. ЗК06,  ЗК07.СК01. 

СК03. СК04. СК05. СК06.   СК07.  СК10.   

Результати навчання: ПРО1. ПР04, ПР06. ПРО9. ПР10. ПР14.  

Рекомендовані джерела:  1,12,17-24,27,37,51-61. 

Практичне заняття:  

На основі даних фінансової звітності конкретного банку 

проведення аналізу дотримання ним економічних нормативів 

Завдання для СРС:  

1. Форми регулювання банківської діяльності 

2. Зміст та порядок здійснення контролю за дотриманням 

банками економічних нормативів та вимог щодо 

регулятивного капіталу банків 

3. Заходи впливу НБУ в разі порушення банками 

банківського законодавства 
 

16 тиждень 
за 

розкладом 
2 лекція Лекція-презентація 

16 тиждень 
поза 

розкладом 
6 

Самостійна 

робота 

 

Самостійна робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

16 тиждень 
за 

розкладом 
2 

Практичне 

заняття 

навчальна дискусія, 

виконання завдань за 

варіантами 



   

 


