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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Банківська справа
Викладач (-і) к.е.н. Левандівський О.Т.
Контактний телефон 
викладача

+38(050)9413217

E-mail викладача omelyant@ukr.net
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни 4 кредити EKTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

У сучасних  умовах  універсалізації  діяльності  фінансових  установ,  розширення  спектра
фінансових послуг стали важливою передумовою для сталого економічного зростання в
країні.  Створення  ефективного  механізму  управління  банківською  діяльністю,  системи
контролю  банківських  операцій  тісно  пов’язане  зі  становленням  банківської  системи  в
Україні. Надання різноманітних банківських послуг потребує належного вивчення основ
сучасної  банківської  справи,  формування  відповідного  корпусу  високопрофесійних
менеджерів- банкірів,  які б могли управляти банківською діяльністю в сучасних умовах
макро-  і  мікроекономічної  розбудови  нашої  країни.  Це  потребує  знання  прогресивних
підходів щодо здійснення банківських операцій. 

3. Мета та цілі курсу 

Метою дисципліни є формування у студентів системи базових знань щодо механізму функ-
ціонування сучасної банківської системи, функціонування НБУ і банків другого рівня, а та-
кож специфіки проведення банками основних банківських операцій. 

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення курсу «Банківська справа» студенти повинні: 
Знати: 
- принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем, фінансової
термінології;
- методику визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій
держави;
- теоретичні основи формування і використання бюджету держави 
Вміти: 
-  виявляти  та  аналізувати  ключові  характеристики  фінансових  систем,  оцінювати  їх
взаємозв’язки з національною та світовою економіками;
- визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем.
У результаті  вивчення дисципліни визначаємо такі  спеціальні  компетентності,  необхідні
для забезпечення якісної професійної компетентності: 
-  Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій
розвитку  фінансових  систем  (державні  фінанси,  у  тому  числі  бюджетна  та  податкова
системи,  фінанси суб’єктів  господарювання,  фінанси домогосподарств,  фінансові  ринки,
банківська система та страхування).
-  Здатність  застосовувати  сучасне  інформаційне  та  програмне  забезпечення,  володіти
інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
В результаті вивчення курсу «Банківська справа» студенти повинні: 
-  вивчити  поняття,  структури,  функцій,  основних  завдань  і  призначення  банківської
системи та її елементів;
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-  оволодіти  методами проведення  банківських  операцій  та  надання  банківських  послуг,
аналізу та менеджменту банківської діяльності;
- набути вміння та навичок використання міжнародного досвіду регулювання банківської
діяльності та застосування інструментів при забезпеченні фінансової безпеки банків. 

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 120 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекційні 32 год.
практичні / аудиторні 32 год.
самостійна робота 56 год.

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий

IV 072 “ Фінанси, 
банківська  справа
та  страхування”

ІІ нормативна

Тематика курсу
Тема, план Форма

заняття
Літер
атура

Завдання,
год

Ваг
а

оцін
ки

Термін
виконання

Тема  1.  ЕВОЛЮЦІЯ
БАНКІВСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Уявлення  про  сутність  банку  з
позиції його історичного розвитку.
Період  зародження  банку  і
банківської справи. Основні етапи
розвитку  банківської  діяльності.
Умови  переростання  кредитора  в
банк.  Характерні  особливості
банку  як  суб’єкта
господарювання. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[1,  8,
18]. 

Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготувати-
ся  до
семінарсько-
го заняття

5ба
лів

До
наступного
заняття  за
розкладом

.Тема  2.  СУТНІСТЬ,
ПРИНЦИПИ  ПОБУДОВИ  ТА
ФУНКЦІЇ  БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ  Визначення  поняття
«банківська  система»  та  підходи
до її  структуризації.  Основні  цілі
діяльності  банківської  системи.
Функції  банківської  системи  як
самостійної  економічної
структури.  Взаємодія  банківської
системи  з  іншими  системними
структурами.  Типи  банківських
систем. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[9,
13] 

Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготувати-
ся  до
семінарсько-
го заняття

5ба
лів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  3.  ОРГАНІЗАЦІЯ  І
ФУНКЦІОНУВАННЯ
БАНКІВСЬКИХ  СИСТЕМ
ЗАРУБІЖНИХ  КРАЇН
Специфіка  характерних  рис

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[2,
9]. 

Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватис
я  до

5ба
лів

До
наступного
заняття  за
розкладом



банківської  системи:  поєднання
багатьох  однотипних  елементів,
підпорядкованих  однаковим
цілям;  динамічність  системи,
закритість системи, саморегуляція
системи.  Банківські  системи
зарубіжних  країн,  особливості  їх
побудови та функціонування. 

семінарсько
го заняття

 Тема  4.  БАНКІВСЬКА
СИСТЕМА  УКРАЇНИ
Формування банківської  справи в
Україні,  основні  етапи  розвитку.
Розбудова  національної
банківської  системи  та
законодавче  підґрунтя  її
формування.  Створення
центрального  банку  України  –
НБУ.  Формування  другого  рівня
банківської системи. Проблемні та
кризові  явища  в  банківській
системі  України.  Стратегія
розвитку  банківської  системи
України. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[9,
16] 

Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватис
я  до
семінарсько
го заняття

10б
алів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема 5. СТАТУС ТА ОСНОВНІ
НАПРЯМИ  ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРАЛЬНОГО  БАНКУ
Причини  і  шляхи  створення
центральних  емісійних  банків.
Статус,  форми  функціонування
центральних  банків  світу.
Організаційно  –  правові  основи
центральних  банків  провідних
країн  світу.  Співробітництво
центральних  банків  з
міжнародними  фінансовими
організаціями.  Європейська
система  центральних  банків.
Перспективи  розвитку
центральних банків. Створення та
етапи  розвитку  НБУ.  Основні
принципи  організації  та
функціонування  системи  НБУ.
Підзвітність  НБУ.  Економічна
самостійність  НБУ.
Взаємовідносини НБУ з органами
державної  влади.  Органи
управління і структура НБУ. Рада і
Правління НБУ. Голова НБУ. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[9,
11,
17]. 

Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватис
я  до
семінарсько
го  заняття,
пройти
тестування
до
попередніх
тем

10б
алів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  6. ОСОБЛИВОСТІ
СТВОРЕННЯ  ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ

Лекція, 
семінар-
ське

[9,
10,
15]. 

Опрацювати
лекційний
матеріал, 

15б
алів

До
наступного
заняття  за



КОМЕРЦІЙНИХ  БАНКІВ
Комерційний  банк  як  основна
ланка  банківської  системи:
сутність,  цілі  та  принципи
діяльності  в  умовах  ринкової
економіки.  Види  комерційних
банків,  порядок  створення  і
організаційна  структура.
Організація  діяльності
комерційного  банку.  Банківські
операції:  класифікація  та
принципи  проведення.
Характеристика  пасивних
банківських  операцій.  Склад  і
структура  ресурсів  комерційних
банків. Власні та залучені ресурси,
їх  економічна  характеристика.
Капітал  банку,  його  структура  і
формування.  Статутний  фонд,
резервний фонд, спеціальні фонди,
прибуток.  Операції,  пов’язані  з
формуванням  ресурсів  банку.
Характеристика  активних
банківських  операцій.  Кредитні
операції  в  структурі  банківських
активів.  Економічна  основа
банківського  кредиту.  Принципи
банківського  кредитування.
Суб’єкти  кредитних  відносин.
Види  банківських  кредитів  та  їх
класифікація.  Характеристика
комісійно-посередницьких
операцій  банку.  Механізм
забезпечення  фінансової  стійкості
та  ефективності  діяльності
комерційних банків. 

заняття підготуватис
я  до
семінарсько
го заняття

розкладом

Тема 7. ІННОВАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В 
БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Теоретичні аспекти банківських 
інновацій. Сучасні підходи до 
класифікації банківських 
інновацій. Фактори, що 
впливають на інноваційну 
діяльність банків. Банківські 
інновації у фінансовому 
обслуговуванні реального сектора
економіки. Інноваційний розвиток
роздрібного банківського бізнесу. 
Напрями розробки банками 
інноваційних фінансових 
інструментів. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[3,4] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватис
я  до
семінарсько
го заняття

5ба
лів

До
наступного
заняття  за
розкладом



 Тема 8. ФІНАНСОВИЙ 
МОНІТОРИНГ БАНКІВСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ Поняття та 
структура функціонування 
системи фінансового моніторингу
в Україні. Суб’єкти первинного та
державного фінансового 
моніторингу. Сутність та засоби 
легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом, та відмивання
грошей. Міжнародне регулювання
боротьби з відмиванням грошей. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[9,15
]

Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватис
я  до
семінарсько
го заняття

10б
алів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  9. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
БАНКІВСЬКОЇ  СИСТЕМИ
УКРАЇНИ  В  УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ
РИНКІВ Сутність  та  значення
реструктуризації  банківської
системи. Основні форми та етапи
проведення  реструктуризації
комерційних  банків.  Характерні
особливості  перебігу
реструктуризаційних  процесів  в
банківській  діяльності  на
світовому  фінансовому  ринку.
Закономірності  та  тенденції
розвитку  процесів  реорганізації
банківського  сектору  України.
Методичні підходи до оцінювання
наслідків  реструктуризації
банківської  системи.  Напрями
удосконалення  процесів
реструктуризації  в  контексті
забезпечення фінансової стійкості
банківської системи в Україні 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[13,1
8]

Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватис
я  до
семінарсько
го  заняття,
підготовка
до
контрольної
роботи

15б
алів

До
наступного
заняття  за
розкладом

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо

арифметичне 100 балів протягом семестру
та  100 балів за екзамен

“відмінно” –  студент  демонструє
повні  і  глибокі  знання  навчального
матеріалу,  достовірний  рівень  розвитку
умінь  та  навичок,  правильне  й
обґрунтоване  формулювання  практичних
висновків, наводить повний обґрунтований
розв’язок  прикладів  та  задач,  аналізує
причинно-наслідкові зв’язки;вільно володіє
науковими термінами;

“добре” – студент демонструє повні
знання навчального матеріалу, але допускає
незначні  пропуски  фактичного  матеріалу,



вміє  застосувати  його  до  розв’язання
конкретних  прикладів  та  задач,  у  деяких
випадках  нечітко  формулює  загалом
правильні   відповіді,  допускає  окремі
несуттєві  помилки  та  неточності
розв’язках; 

“задовільно” –  студент  володіє
більшою частиною фактичного матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно,  допускає  істотні  пропуски  у
відповіді,  не  завжди  вміє  правильно
застосувати  набуті  знання  до  розв’язання
конкретних прикладів та задач,  нечітко,  а
інколи  й  невірно  формулює  основні
твердження  та  причинно-наслідкові
зв’язки; 

“незадовільно” – студент не володіє
достатнім рівнем необхідних знань, умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно  до навчального плану,
студент виконує одну контрольну роботу,
яка  є  допуском  до  складання  іспиту.
Головна  мета  її  –  перевірка  самостійної
роботи  студентів  в  процесі  навчання,
виявлення  ступеня  засвоєння  ними
теоретичних  положень  курсу.   Головна
мета  її  –  перевірка  самостійної  роботи
студентів  в процесі  навчання,  виявлення
ступеня  засвоєння  ними  теоретичних
положень  курсу.   При  розв’язанні  задач
студент  має  детально  вказувати,  яким
саме  був  хід  його  роздумів,  якими
формулами він користувався.

Семінарські заняття Семінарське,  практичне  заняття
проводяться  з  метою  формування  у
студентів  умінь  і  навичок  з  предмету,
вирішення  сформульованих   завдань,  їх
перевірка  та  оцінювання.  За  метою  і
структурою  семінарські  заняття  є
ланцюжком,  який  пов'язує  теоретичне
навчання  і  навчальну  практику  з
дисципліни,  а  також  передбачає
попередній  контроль  знань  студентів.
Оцінка  за  семінарське  заняття
враховується  при  виставлення
підсумкової оцінки з дисципліни.

Умови допуску до підсумкового контролю За семестр
– оцінка за поточне тестування (10

балів);
– оцінка за відповіді на всі основні

та  додаткові  запитання  під  час



аудиторних занять (60 балів);
– оцінка за контрольну роботу (20

балів);
– оцінка за самостійну роботу (10

балів).

7. Політика курсу
-  самостійне  виконання  навчальних  завдань,  завдань  поточного  та  підсумкового

контролю результатів  навчання  (для  осіб  з  особливими освітніми потребами ця  вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння  пропущеної  теми  лекції  з  поважної  причини  перевіряється  під  час
складання підсумкового контролю. Пропуск практичних   занять з  неповажної причини
відпрацьовується студентом (співбесіда, реферат тощо) згідно з графіком консультацій. 
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