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Опис дисципліни 

Дисципліна «Банківська справа» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу професійної 

підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування. Дисципліна спрямована на формування системи знань у галузі 

банківництва, засвоєння закономірностей розвитку банківської справи, організації функціонування 

банківських установ, технологій здійснення банками пасивних та активних операцій, надання 

банківських послуг та набуття практичних навиків використовувати отримані знання для виконання 

банківських операцій, пов’язаних з розрахунково-касовими, кредитними та іншими видами 

обслуговування клієнтів банку, оцінки та аналізу фінансової стійкості банківської установи з метою 

уникнення фінансових втрат та вирішення проблем під час професійної діяльності в умовах динамічних 

змін у банківській сфері.  

 

Структура курсу 

Години 

(лек. / 

прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 
1. Еволюція 

банківської справи 

Знати передумови зародження банку та банківської 

справи, розуміти сутність та призначення 

банківської справи у забезпеченні сталого розвитку 

України. 

Тести, 

питання  

2 / 2 

2. Види банків, 

порядок їх створення 

в Україні та 

організація 

діяльності банку 

Вивчити сутність, види та функції банківських 

установ, їх правову основу функціонування. 

Володіти знаннями щодо процесу створення та 

реєстрації банківських установ в Україні. Вивчити 

порядок та умови отримання банками ліцензій на 

провадження банківської діяльності. 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

вправи 

4 / 4 

3. Операції банків з 

формування 

власного капіталу, 

залучення і 

позичення коштів 

Розуміти сутність, види, функції та джерела 

формування власного капіталу банку, залучених та 

позичених ресурсів; засвоїти особливості 

формування резервного фонду банку та 

призначення регулятивного капіталу; знати правові, 

фінансові та організаційні засади функціонування 

системи гарантування вкладів фізичних осіб, 

повноваження Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб; вміти застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення для 

проведення пасивних операцій. 

Тести, 

питання, 

задачі 
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4 / 4 

4. Основи організації 

кредитних операцій 

банків 

Вивчити та знати складові банківських активів; 

розуміти принципи та умови банківського 

кредитування; пізнати форми забезпечення 

банківських кредитів; вміти розраховувати процент 

за користування кредитом;  розвинути навички 

застосування сучасного інформаційного та 

програмного забезпечення для проведення 

активних операцій. 

Тести, 

питання, 

задачі 

4 / 4 

5. Розрахунково-

касове 

обслуговування 

клієнтів банку 

Знати структуру платіжного обороту; володіти 

знаннями щодо порядку відкриття та ведення 

банківських рахунків; розуміти технологію 

безготівкових розрахунків з використанням 

платіжних карток та організацію готівкових 

грошових розрахунків; засвоїти порядок 

оформлення розрахункових та касових документів; 

вміти застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для проведення 

розрахунково-касових операцій. 

Тести, 

питання, 

задачі 

4 / 4 
6. Діяльність банків 

у сфері інвестицій 

Вивчити сутність та цілі інвестиційної діяльності 

банківських установ; знати етапи процесу 

інвестування в цінні папери та порядок 

використання банками цінних паперів як предмета 

застави. 

Тести, 

питання 

4 / 4 

7. Банківські 

операції з іноземною 

валютою 

Знати зміст поняття операцій банків в іноземній 

валюті та особливості їх правового регулювання; 

засвоїти умови, принципи та порядок здійснення 

валютних операцій банківськими установами; 

розуміти особливості операцій банків в іноземній 

валюті, торгівлею іноземної валюти на 

міжбанківському ринку України, вміти здійснювати 

їх аналіз. 

Тести, 

питання 

4 / 4 

8. Забезпечення 

фінансової стійкості 

банку 

Вміти виявляти й аналізувати напрями 

забезпечення фінансової стійкості банків; знати 

сутність ліквідності та платоспроможності банку; 

вміти застосовувати інструменти 

внутрішньобанківського контролю за дотриманням 

показників фінансової стійкості; навчитися 

розраховувати економічні нормативи регулювання 

діяльності банків. 

Тести, 

питання, 

задачі 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Банківська справа» використовуються наступні засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; 

презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; 

оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної 

роботи студентів; інші види індивідуальних і групових завдань; екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 

контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з 

дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  
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Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

 

Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Банківська справа» визначається як 

середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 
Заліковий 

модуль 1 

Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 Заліковий модуль 4 

(екзамен) 
Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

Опитування під 

час занять (теми 

1–4) – 5 балів за 

тему – макс. 20 

балів. 

Модульна робота 

– макс. 80 балів. 

Опитування під час 

занять (теми 5–8) – 5 

балів за тему – макс. 

20 балів. 

Модульна робота – 

макс. 80 балів. 

Підготовка КПІЗ – 

макс. 40 балів. 

Захист КПІЗ – макс. 

40 балів. 

Виконання завдань 

під час тренінгу – 

макс. 20 балів. 

Тестові завдання 

(10 тестів по 3 бали 

за тест) – макс. 30 

балів. 

Задачі (2 задачі) – по 

20 балів, макс. 40 

балів. 

Теоретичне питання 

– макс. 30 балів. 

 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
 

 

 


