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Опис дисципліни 

Дисципліна «Банківські продукти та технології» належить до блоку обов’язкових дисциплін 

циклу професійної підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне 

засвоєння основ банківських продуктів, послуг і технологій, які доцільно використовувати в сучасних 

умовах їх автоматизації. Головним завданням курсу «Банківські продукти та технології» є сформувати 

у майбутніх фахівців розуміння методологічних і методичних питань щодо створення та вибору 

банківських продуктів і фінансових технологій, організації управління банківською діяльністю, 

сучасних методів автоматизації банківських послуг, способів гарантування безпеки банківських 

електронних систем, документів і платежів. Оволодіння цим курсом закладає основи економічного 

мислення, вироблення у студентів навички практичного використання методів і прийомів вибору 

банківських продуктів, послуг і фінансових технологій у процесі прийняття рішень. Вивчення сучасних 

банківських продуктів і технологій пов’язане як із загальнотеоретичними, так і з базовими 

дисциплінами економічного напрямку. 

Структура курсу 

Години 

(лек. / 

прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 4 1. Ринок банківських 

послуг і конкуренція на 

ринку 

Знати поняття і структуру ринку банківських 

послуг, розуміти поняття і рівні банківської 

конкуренції, опанувати внутрігалузеву і 

міжгалузеву банківська конкуренцію, вміти 

застосовувати методи досягнення 

конкурентних переваг на ринку банківських 

послуг, розуміти тенденції і закономірності 

сучасної банківської конкуренції. 

Тести, 

питання  

4 / 4 2. Банківські продукти і Знати суть і призначення банківських послуг, Тести, 
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послуги опанувати особливості банківських послуг та 

ризики, які пов’язані з їх наданням, розуміти 

класифікацію банківських послуг, знати суть 

банківських продуктів, розуміти загальну 

класифікацію банківських продуктів. 

питання, 

кейси 

4 / 4 3. Дистанційні 

банківські послуги як 

інструмент підвищення 

конкурентоспроможнос

ті банківської установи 

Знати теоретичні основи дистанційних 

банківських послуг банківcьких установ, 

опанувати організаційні форми дистанційних 

банківських послуг та їх просування, розуміти 

Інтернет-банкінг як сучасну та перспективну 

банківську послугу, вміти застосовувати 

платіжну систему Internet, розуміти кредитні 

Internet-системи. 

Тести, 

питання, 

кейси 

4 / 4 4. Автоматизація 

внутрішньобанківських 

розрахункових, 

касових, депозитних, 

кредитних операцій, 

операцій з цінними 

паперами та валютою 

Знати схеми побудови автоматизованих 

банківських систем (АБС); розуміти структуру 

та характеристику складових частин 

автоматизованої банківської системи; 

опанувати основні підсистеми АБС у розрізі 

функціонального призначення; вміти 

застосовувати автоматизацію касових операцій 

банку; розуміти автоматизацію депозитних 

операцій; знати автоматизацію бізнес-процесів 

в підсистемі «Управління кредитними 

операціями»; розуміти автоматизацію операцій 

з цінними паперами і валютою. 

Тести, 

питання, 

кейси, 

задачі  

6 / 6 5. Електронні 

банківські послуги з 

використанням 

пластикових карток 

Знати загальну характеристику розрахунків з 

використанням карток; розуміти види послуг, 

які можна отримати за допомогою пластикових 

карток; опанувати основні типи пластикових 

карток та функції учасники системи карткових 

розрахунків. 

Тести, 

питання, 

кейси 

6 / 6 6. Операції з надання 

нетрадиційних 

банківських послуг 

Знати лізингові послуги банків, розуміти 

банківські гарантії та поручительства, 

опанувати факторингові та форфейтингові 

послуги банків, знати трастові (довірчі) 

послуги банків, вміти застосовувати 

посередницькі, консультаційні та інформаційні 

послуги банків, розуміти операції банків з 

дорогоцінними металами, опанувати послуги 

щодо зберігання цінностей у банку, знати 

фінансовий інжиніринг 

Тести, 

питання, 

кейси, 

задачі  

6 / 6 7. Розвиток банківських 

продуктів і технологій 

Знати банківські електронні послуги, розуміти 

трансформацію банківських електронних 

послуг, опанувати сучасний стан ринку 

банківських електронних послуг в Україні, 

Тести, 

питання  



   

знати сучасні тенденції ринку банківських 

послуг із застосуванням інформаційних 

технологій, розуміти розвиток інформаційних 

технологій в банківській сфері, вміти 

застосовувати послуги банків у сфері 

мобільного зв’язку. 

6 / 6 8. Безпека банківських 

електронних систем, 

електронних 

документів і 

електронних платежів 

Розуміти загрози безпеки автоматизованих 

банківських систем; знати основні засоби 

захисту електронних документів і електронних 

платежів; вміти застосовувати організаційні 

засоби захисту електронних документів і 

електронних платежів. 

Тести, 

питання  
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Банківські продукти та технології» 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).  

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 «Банківські продукти та технології» 

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 

заняття  

(теми 1–4) – 10 балів 

за тему – макс. 40 

балів. 

 

Модульна робота  

– макс. 60 балів. 

Опитування під час 

заняття  

(теми 5–8) – 10 балів 

за тему – макс. 40 

балів. 

 

Модульна робота – 

макс. 60 балів. 

Підготовка КПІЗ – 

макс. 40 балів. 

 

Захист КПІЗ – макс. 

40 балів. 

 

Виконання завдань 

під час тренінгу – 

макс. 20 балів. 

Тестові завдання  

(10 тестів по 2 бали 

за тест) – макс. 20 

балів. 

 

Задачі (2 задачі) – по  

30 балів, макс. 60 

балів. 

 

Теоретичне питання  

– макс. 20 балів. 

 

 

Шкала оцінювання: 

 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 відмінно A (відмінно) 

85-89 добре B (дуже добре) 

75-84 C (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

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

 


