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Опис дисципліни 

Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами теорії формування 
механізму регулювання банківської діяльності на засадах ефективного банківського нагляду, яку 
доцільно використовувати в сучасних умовах трансформації банківської системи. Дисципліна 
«Банківське регулювання і нагляд» досліджує загальні закономірності регуляторної діяльності на 
фінансовому ринку. Вона відноситься до циклу вибіркових, які формують фаховий світогляд 
майбутніх економістів. 

Курс «Банківське регулювання і нагляд» охоплює теоретичні й методичні основи організації 
банківського регулювання та нагляду, основні напрями банківського регулювання та методичні основи 
реалізації функцій Національного банку України з проведення наглядової діяльності, проведення 
інспекційних перевірок і моніторингу діяльності банків; поняття та сутність нагляду на основі 
керування банківськими ризиками тощо. Цей курс має сприяти формуванню висококваліфікованих 
фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Головним завданням дисципліни «Банківське регулювання і нагляд» є засвоєння студентами 
теоретичних та методичних питань щодо регулювання діяльності банків та нагляду, оволодіння 
нормативною базою та інструментарієм контролю за діяльністю банків. Завдання даного курсу 
полягає також і у максимальному наближенні проблем регулювання діяльності банків до реальних 
трансформаційних процесів суспільств із перехідними економіками. Оволодіння цим курсом має 
закласти основи економічного мислення, виробити у студентів навички практичного використання 
методів та прийомів нагляду за банківською діяльністю в процесі прийняття управлінських рішень. 

Вивчення банківського регулювання і нагляду пов’язане як із загальнотеоретичними, так і з 
базовими дисциплінами економічного напрямку. 

Структура курсу 

№ 
п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 Необхідність та  
організація системи 
банківського 
регулювання і 
нагляду 

Визначати роль і значення системи 
банківського регулювання та нагляду для 
економіки країни, його економічну суть, 
необхідність та завдання. Знати об’єктивні 
закономірності виникнення банківського 
нагляду, історію регулювання банківської 
діяльності, основні етапи розвитку системи 
банківського нагляду; основні принципи 
організації банківського нагляду та принципи 
Базельського комітету його організації, 
функції департаментів банківського нагляду 
Національного банку України. 
Вміти порівнювати форми банківського 
нагляду та організацію системи банківського 
нагляду в розвинутих країнах та в Україні; 
визначати особливості сучасної структури 

Тести, 
питання 
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служби банківського нагляду НБУ 

2 Реєстрація та 
ліцензування 
комерційних банків 

Знати основні напрями регулювання 
Національним банком України діяльності 
комерційних банків, особливості здійснення 
державної реєстрації банків; знати порядок 
відкриття філій, представництв та відділень 
комерційних банків, особливості реєстрації 
представництв іноземних банків та 
створення банку з іноземним капіталом; 
порядок ліцензування банківських операцій 
як елемент попереднього нагляду та 
контролю за діяльністю комерційних банків; 
ідентифікувати види банківських послуг, які 
можуть надавати банки на підставі отриманої 
банківської ліцензії 

Тести, 
питання 

3 Економічні 
нормативи 
регулювання 
банківської 
діяльності, їх 
встановлення та 
контроль 

Розуміти суть і значення економічних 
нормативів для діяльності комерційних 
банків; знати та аналізувати порядок 
розрахунку та мінімальний розмір 
регулятивного капіталу, нормативи капіталу 
та ліквідності, нормативи кредитного ризику, 
нормативи інвестування та норматив ризику 
загальної відкритої валютної позиції 
комерційного банку; володіти інформацією 
про порядок встановлення спеціальних 
значень економічних нормативів та 
контролювати їх дотримання 

Тести, 
питання, 
розв’язува
ння задач 
індиві-
дуальне 
письмове 
завдання 

4 Здійснення нагляду 
за діяльністю 
комерційних 
банків України 

Знати методи банківського нагляду, порядок 
проведення виїзної інспекційної перевірки, 
механізм контролю за висновками зовнішніх 
аудиторів у процесі інспектування та зв’язок 
із службою внутрішнього аудиту комерційних 
банків, Вміти проводити перевірка 
достовірності поданої у звітах інформації 

Тести, 
питання 

5 Оцінка результатів 
діяльності 
комерційних банків 
та визначення їх 
рейтингу 

Давати узагальнюючу оцінку фінансового 
стану комерційного банку, здійснювати 
економічний аналіз діяльності комерційних 
банків; вміти проводити рейтингову оцінку 
комерційного банку за системою CAMELS; 
характеризувати системи рейтингу 
комерційних банків, що застосовуються в 
розвинутих країнах, їх переваги та недоліки, 
можливість застосування Національним 
банком України 

Задачі, 
тести 

6 Організація нагляду 
за діяльністю 
банків на основі 
системи оцінки 
ризиків 

Класифікувати ризики банківської установи; 
визначати чинники, що впливають на ризики 
при здійсненні активно- пасивних та 
позабалансових операцій; знати функції 
постійно діючих комітетів з управління 
ризиками; вміти характеризувати основні 
показники для аналізу кредитної діяльності 
банківської установи 

Тести, 
питання 



7 Особливості нагляду 
за діяльністю 
проблемних банків 

Ідентифікувати банк як проблемний або 
неплатоспроможний; знати функції 
банківського нагляду за роботою проблемних 
банків; розуміти суть та порядок 
переведення комерційних банків у режим 
фінансового оздоровлення; розуміти поняття 
та значення санації та реорганізації банків; 
знати порядок та механізм примусової 
ліквідації банку 

Тести, 
питання 

8 Застосування 
заходів впливу до 
банків за 
порушення ними 
банківського 
законодавства 

Знати порядок прийняття програми 
фінансового оздоровлення банку та заходи 
впливу, що застосовуються Національним 
банком за порушення ними законодавства; 
ознайомитися із заходами впливу щодо 
обмеження окремих видів діяльності, 
підвищення нормативів, накладання 
штрафів тощо. Знати порядок проведення 
реорганізації та реструктуризації 
комерційних банків; контролювати виконання 
відповідних заходів впливу 

Тести, 
питання, 
індиві-
дуальне 
письмове 
завдання 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається 
із дозволу деканату за наявності поважних  причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
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екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 
робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час 
заняття (теми 1–4) – 5 
балів за тему – макс. 20 
балів. 
 
Модульна робота – 
макс. 80 балів. 

Опитування під час заняття 
(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. 

 

 
Шкала оцінювання студентів: 

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) 
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