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Дисципліна «Банківська справа» 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-касовим, кредитним та іншими видами обслуговування клієнтів банку, 
оцінки та аналізу фінансової стійкості банківської установи з метою уникнення фінансових втрат. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Еволюція банківської 
справи 

Знати основні передумови історичного 
розвитку банківської діяльності; дослідити 
розвиток банківської справи у 
Стародавньому Римі, Греції, Україні 

Тести, 
питання  

2 / 2 2. Види банків, порядок 
їх створення в Україні 
та організація 
діяльності банку 

Ознайомитися з видами банків, що 
функціонують в Україні; вивчити 
процедуру реєстрації та ліцензування, 
реорганізації та ліквідації банків в Україні; 
з’ясувати структуру управління банком. 

Тести, 
питання 

4/ 4 3. Операції банків з 
формування власного 
капіталу, залучення і 
позичення коштів 

Розуміти основи організації планування в 
банку. Знати особливості, стратегічного, 
тактичного, оперативного планування в 
банку. Уміти розробляти комплексний 
стратегічний план діяльності банку. Уміти 
обґрунтовувати основні економічні та 
фінансові параметри бізнес-плану. Знати 

Тести, 
питання, 
задачі 



механізм бюджетування.  

4/ 4 4. Основи організації 
кредитних операцій 
банків 

Вивчити основи кредитування. 
Ознайомитися з принципами та умовами 
банківського кредитування; пізнати форми 
забезпечення банківських кредитів; 
ознайомитися з етапами процесу 
банківського кредитування; засвоїти 
визначення проценту за кредит та 
факторів, що його визначають. 

Тести, 
питання, 
задачі 

4/ 4 5. Розрахунково-касове 
обслуговування клієнтів 
банку 

Знати сутність та структуру платіжного 
обороту; порядок відкриття та ведення 
банківських рахунків; розглянути сутність 
та значення безготівкових розрахунків, 
порядок оформлення розрахункових 
документів; з’ясувати завдання, функції та 
принципи роботи системи електронних 
платежів; розглянути технологію 
безготівкових розрахунків з використанням 
платіжних карток; засвоїти сутність та 
принципи організації готівкових грошових 
розрахунків, порядок оформлення касових 
операцій. 

Тести, 
питання 

4/ 4 6. Діяльність банків у 
сфері інвестицій 

Знати основні етапи процесу інвестування 
в цінні папери, розкрити порядок 
використання банками цінних паперів як 
предмета застави, зрозуміти сутність 
професійної діяльності банків на 
фондовому ринку і її значення для 
контрагентів фінансового ринку; зрозуміти 
сутність та особливості банківських послуг. 

Тести, 
питання 

4/ 4 7. Банківські операції з 
іноземною валютою 

Знати зміст поняття операцій банків в 
іноземній валюті та особливостей їх 
правового регулювання; засвоїти умови, 
принципи та порядок здійснення валютних 
операцій банківськими установами; 
ознайомитися з організацією торговельних 
та неторговельних операцій банків в 
іноземній валюті, торгівлею іноземної 
валюти на міжбанківському ринку України 

Тести, 
питання  

4/ 4 8. Забезпечення 
фінансової стійкості 
банку 

З’ясувати економічну сутність фінансової 
стійкості банків, фактори впливу на неї, 
способи її забезпечення; навчитись 
здійснювати оцінку ресурсної бази банку з 
позицій ліквідності, платоспроможності та 
економічної стійкості банківської установи. 

Тести, 
питання, 
задачі 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів).  

● 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 Заліковий модуль 3 Письмовий екзамен Разом 

20 20 20 40 100% 

Опитування 
під час занять – 
5 балів за тему 
– макс. 30 балів 

Модульна 
контрольна 

робота – 
макс. 70 балів 

Опитування 
під час занять 10 

балів за 
тему – макс. 20 балів 

Модульна 
контрольна робота, 
тестування з 1 до 8 

теми – макс. 
80 балів 

Підготовка КПІЗ – 
макс. 40 балів 
Захист КПІЗ – 
макс. 40 балів 

Участь у 
тренінгах – макс. 

20 балів 

Тестові завдання 
(5 тестів по 10 
балів за тест) – 
макс. 50 балів 

Пит. 1 – макс. 25 
балів 

Задачі – макс. по 25 
балів 

 

 
Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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