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Опис дисципліни 

Дисципліна «Ринкові основи банківництва» охоплює формування системи знань про загальні 
основи функціонування і розвитку ринку банківських послуг та моделі поведінки на ньому фінансових 
посередників, господарюючих суб’єктів та домогосподарств; підготовка користувача до взаємодії з 
банківською установою та ефективного користування банківськими послугами. 

В результаті опрацювання матеріалів дисципліни студенти набувають таких компетентностей: 
здатність професійно володіти питаннями функціонування ринку банківських послуг, оцінювати його 
структуру та кон’юнктуру; вміння охарактеризувати діяльність пересічної банківської установи як 
публічного акціонерного товариства, визначити її місце на ринку банківських послуг; оцінити 
ефективність проведення банківських операцій та надання банківських послуг; здатність оцінити 
конкурентну позицію фінансової установи застосовуючи методи маркетингового аналізу її діяльності; 
виявляти та проводити оцінку комунікаційної політики фінансової установи та застосовувати методи 
поведінкової економіки. 

Структура курсу 

№ 
п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 Ринкова економіка та 
місце банківництва у 
ній 

Вивчити формування та еволюцію ринкових 
відносин; причини та умови виникнення 
товарного господарства; походження та 
еволюція грошей; сутність, функції та умови 
існування ринку.  

Тести, 
питання, 
кейси 

2 Суть та види 
банківських 
продуктів та послуг 

Засвоїти поняття банк як головна складова 
фінансово-кредитної системи; суть і види 
банків, їх функції у ринковій економіці; поняття 
банківського продукту, банківської послуги та 
банківської операції.  

Тести, 
питання,  

3 Поняття і структура 
ринку банківських 
послуг  
 

Зрозуміти поняття ринку банківських послуг, 
сфери його функціонування та особливості; 
поняття, види та необхідність сегментації ринку 
банківських послуг; особливості державного 
регулювання ринку банківських послуг. 

Тести, 
питання, 
кейси 



2 
 

4 Поняття і рівні 
банківської 
конкуренції.  

Засвоїти, що таке конкуренція, її типи, види і 
форми; здійснювати аналіз банківського ринку 
та визначення конкурентної позиції банку.  

Тести, 
питання, 
кейси 

5 Сучасні тенденції на 
ринку банківських 
послуг в Україні  

Ознайомитися із еволюція банківської системи 
в Україні; визначати вплив кризових явищ 
економіки на сучасний стан фінансового ринку.  

Тести, 
питання, 
кейси 

6 Інструменти 
дослідження ринку 
банківських 
продуктів та послуг 
 

Вивчити поняття дослідження стану ринку 
банківських послуг; поняття, необхідність та 
основні завдання дослідження економічної 
кон’юнктури; фактори, що визначають 
кон’юнктуру ринку банківських послуг.  

Тести, 
питання, 
кейси 

7 Оцінка конкурентного 
середовища банку  
 

Ознайомитися з конкурентними відносинами в 
економічних системах; здійснювати аналіз 
банківського ринку та визначення конкурентної 
позиції банку; аналіз конкурентоспроможності, 
її конкурентних переваг; оцінка конкурентної 
спроможності банку.  

Тести, 
питання, 
кейси 

8 Аналіз поведінки 
споживачів ринку 
банківських послуг. 
Основи поведінкової 
економіки  

Опанувати основи поведінкової економіки; 
здійснювати моделювання поведінки клієнтів у 
банках; визначати вплив поведінки клієнтів 
банку на процеси ціноутворення. 

Тести, 
питання, 
кейси 

9 Основи просування 
банківських 
продуктів і 
комунікаційна 
політика на ринку 
банківських послуг  

Вивчити сутність збутової політики банківської 
установи; систему просування продуктів 
комерційних банків України та її вплив на 
клієнтів; напрями впровадження 
клієнтоорієнтованого підходу та новітні 
інструменти маркетингових комунікацій банків. 
Digital–маркетинг. 

Тести, 
питання, 
задачі, кейси 
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Оцінка ефективності 
роботи банків на 
ринку і вибір 
банківської установи 
для співпраці  
 

Засвоїти, що таке економічна сутність 
фінансової стійкості банків, фактори впливу на 
неї, способи її забезпечення; формування 
рейтингів банківських установ з точки зору 
фінансової стійкості на ринку фінансових 
послуг; аналізувати показники ефективності 
діяльності банківської установи. 

Тести, 
питання, 
задачі 
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. 185 с. 

5. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: Навч. посібник. Ужгород: 
Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 364 с. 

6. Гроші та кредит : підручник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 892 с. 
7. Кисельов А.В. Основні засади концепції державного регулювання інноваційним розвитком 

ринку банківських послуг України. Актуальні проблеми економіки.  2019. № 5.  С. 34-41. 
8. Кльоба Л.Г. Цифровізація – інноваційний напрям розвитку банків. Ефективна економіка. 2018. 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/86.pdf. 
9. Про банки і банківську діяльність : закон України : прийнятий 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua. 
10. Про Національний банк України : закон України : прийнятий 20.05.1999 р. № 679-XIV. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua. 
11. Moorad Choudhry. An Introduction to Banking: Principles, Strategy and Risk Management, 2nd 

Edition. 2018. URL: https://www.wiley.com. 
12. Bank Marketing Strategies for 2021. URL: https://www.spectrio.com/marketing/9-bank-marketing-

ideas/ 
13. Transformation of the banking system in the context of global challenges : monograph / edited by 

Doctor of Economics, professor, Oleksandr Dzyublyuk. Vienna : Premier Publishing s.r.o. Vienna, 
2018. 354 с. 

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 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 занять 
(теми 1 – 5) – 6 балів за 
тему – макс. 30 балів. 

 
Модульна робота – макс. 

70 балів 

Опитування під час занять 
(теми 6 – 10) – 6 балів за 

тему – макс. 30 балів. 
 

Модульна робота – макс. 70 
балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 40 
балів 

 
Захист КПІЗ – макс. 40 балів 

 
Розв’язування завдань під час 

тренінгу – макс. 20 балів 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
https://www.wiley.com/
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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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