
Університет Короля Данила  

Факультет управління та бізнес-аналітики 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 

 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Завідувач кафедри 

 

________________________________ 

“______”_______________20___ року 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 

Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти  

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

 

Розробник:   

 

 

Робоча програма затверджена  на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування  

30 серпня 2018 року (протокол  №1) 

 

Завідувач кафедри фінансів,  

банківської справи та страхування              __________                                     Тимоць М.В. 

    

 

 

 

 

2018 -2019 навчальний рік 



ВСТУП 

Мета: формування у студентів необхідних теоретичних знань і  набуття практичних 

навичок щодо побудови та функціонування банківської системи, здійснення банківських 

операцій та надання послуг, методології статистичного й фінансового аналізу банківської 

діяльності. 

Завдання:вивчення структури та організаційно-правового статусу основних складових 

банківської системи; вивчення змісту та організації здійснення активних і пасивних операцій, 

надання послуг; оволодіння методологією проведення статистичного і фінансового аналізу 

діяльності комерційних банків; вивчення механізму державного регулювання банківської 

діяльності, фінансового моніторингу та забезпечення фінансової безпеки банків. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні поняття, принципи і функції банківської системи; основи організації 

банківської системи;  порядок формування і регулювання фінансових ресурсів центрального і 

комерційних банків; класифікацію операцій, що здійснюються центральним банком та 

комерційними банками, призначення та основні завдання грошово-кредитного регулювання; 

порядок створення та регулювання діяльності комерційних банків; фінансові аспекти здійснення 

активних та пасивних операцій комерційних банків; завдання та принципи оцінки фінансового 

стану комерційного банку; основні моделі побудови банківських систем в світі; особливості 

організації та функціонування емісійного, кредитно-розрахункового обслуговування уряду та 

установ банківської системи; механізм організації регулювання та нагляду за банківською 

діяльністю; засади функціонування системи міждержавного ( регіонального) валютного 

регулювання; 

вміти: визначати цілі та пріоритети грошово-кредитної політики держави у 

короткотерміновому і довготерміновому періоді; аналізувати стан платіжного балансу країни для 

вироблення рекомендацій щодо валютного регулювання; визначати необхідний обсяг кредитної 

та депозитної емісій; розраховувати суми виплат за кредитними зобов’язаннями; аналізувати 

вплив виокремлених елементів грошово-кредитного регулювання НБУ на кінцеві результати 

кредитної діяльності комерційних банків і фінансової сфери в цілому; обґрунтовувати фінансові 

рішення і критерії оцінки їх ефективності; визначати потребу у збільшенні чи зменшенні обсягів 

кредитної емісії; оцінювати фінансовий стан комерційного банку; визначати ефективність 

кредитної політики комерційного банку; нараховувати відсотки по кредитних і депозитних 

операціях, а також визначати ставки рефінансування; здійснювати моніторинг банківської 

діяльності та банківських ризиків; формувати програму антикризових заходів для стабілізації 

банківської діяльності; оцінювати загрози фінансовій безпеці банківської діяльності. 

 

Компетентності: 

- здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій 

розвитку банківської  системи. 

 

Програмні результати навчання: 

 

- показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 

розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових 

систем, фінансової термінології. 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів  – 10 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 
Нормативна з циклу професійної підготовки  

Спеціальність:  

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  
Семестр 

Загальна 

кількість годин – 

300 

7-й 8-й 7-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5/4 

самостійної роботи 

студента – 1/2 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

26 год. 26 год. 10 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 24 год. 0 год. 0 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

98 год. 70 год. 140 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання:    

0 год. 0 год. 0 год. 0 год. 

Вид контролю:  

залік 
екз. 

30 год. 
залік 

екз. 

30 год. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 44:56 

для заочної форми навчання – 6:94 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Завданням семестрового контролю є перевірка розуміння студентом програмового 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми 

навчальної дисципліни тощо. 

Семестровий контроль знань у формі екзамену проводиться для всіх без виключення 

студентів (незалежно від підсумкової оцінки поточного контролю за семестр) у вигляді 

комп’ютерного тестування. 

Результати екзамену оцінюються в балах (національної шкали, 100-бальної шкали і шкали 

ЄКТС). 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання знань за національною, 100-бальною шкалою і шкалою ЄКТС 

Шкала ЄКТС 100-бальна шкала Національна шкала 

А 90 –100 відмінно 

В 80–89 дуже добре 

С 65–79 добре 

D 55–64 задовільно 

Е 50–54 достатньо 

FX 35–49 незадовільно 

F 1–34 неприйнятно 

 

Підсумкова залікова оцінка з дисципліни, яка проставляється в екзаменаційних 

відомостях, визначається тільки за результатами комп’ютерного тестування.  

Підсумкова залікова оцінка може бути зменшена на 20% (по 100-бальній шкалі) у випадку 

невиконання мінімальних вимог поточного контролю. 

Студенти, які не з'явилися на залік без поважних причин, вважаються такими, що 

одержали  незадовільну оцінку. 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методи навчання: 

1. Пояснювально-ілюстративний 

2. Репродуктивний 

3. Дослідницький 

4. Самостійна робота пошукового характеру 

Самостійна робота – виконується студентами під час навчальних заняттях або у 

позааудиторний час за завданнями викладача та включає: підготовку до практичних занять; 

виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; розгляд питань, винесених на 

самостійне опрацювання; написання рефератів. 

Засоби діагностики: 

Поточний контроль здійснюється у формі: 



- фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів; 

- контрольного тестування студентів та перевірки ситуаційних завдань; 

- оцінювання самостійної роботи та індивідуальних завдань студентів; 

- оцінювання виконаних завдань контрольної роботи. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку (7 семестр) та екзамену (8  семестр). 

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі комп’ютерного тестування. 

 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Суть, структура, принципи та функції банківської системи 

Передумови становлення і розвитку банківської справи. Характеристика банку як 

специфічної комерційної установи. Сутність банківської діяльності. Банк як важливий елемент 

банківської системи, організація банківських систем. Центральний банк. Класифікація 

банківських інститутів. 

 

Тема 2. Організаційно-правовий статус та функціональна спрямованість НБУ 

Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України. Функції 

НБУ. Операції Національного банку України. Структура Національного банку України. Форми 

управління НБУ. 

 

Тема 3. Організаційно-правовий статус та особливості функціонування комерційних 

банків 

Принципи організації роботи банку. Банківські операції. Зміст і класифікація пасивних 

операцій. Сутність активних операцій. Реалізація функцій банку. Порядок заснування 

банківської установи. Документи та вимоги для отримання банківської ліцензії. Перелік 

ліцензованих операцій. Типова організаційна структура комерційного банку. Структура апарату 

управління, структура, задачі основних функціональних підрозділів банку. Визначення філії, 

представництва, територіальне відокремленого безбалансового відділення, принципи їх 

функціонування. 

 

Тема 4. Основні напрями грошово-кредитного регулювання та його вдосконалення 

Суть і основні цілі грошово-кредитної політики. Цільова спрямованість грошово-кредитної 

політики. Суб’єкти реалізації грошово-кредитної політики. Інструменти прямого і 

опосередкованого впливу на основні параметри грошового обігу. Операції на відкритому ринку. 

Управління обов’язковими резервами. Регулювання облікової ставки та банківського відсотка. 

Дієвість монетарної політики. Грошово кредитна політика в Україні. 

 

Тема 5. Емісія грошей і регулювання готівкового грошового обігу 

Емісія грошей. Основні принципи організації готівкового грошового обігу. Основні 

принципи організації касових операцій. Основні принципи організації емісійно-касових 

операцій. Роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу. Розвиток обігу електронних 

грошей. 

Організація готівкового обігу в позабанківській системі. Регулювання готівкового обігу в 

установах комерційних банків. Касове обслуговування комерційних банків. Організація 

емісійно-касової роботи в установах НБУ. Організація перевезення грошей. Система перевірки 

грошових знаків та монеті на аутентичність. Організація реалізації ювілейних та пам'ятних 

монет. Прогнозування грошової емісії та потреби в готівці. 

 

Тема 6. Роль НБУ в обслуговуванні державних фінансів 

Кредитно-розрахункове обслуговування уряду. Внутрішній і зовнішній борг. Грошово-

кредитна політика. Обов'язкове резервування. Процентна політика. Операції на відкритому 

ринку. 

 

Тема 7. Політика НБУ в сфері валютного регулювання 
Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю. Становлення системи 

валютного регулювання в Україні. Класифікація і характеристика методів валютного 

регулювання.Курсова політика національного банку України. Формування та управління 



золотовалютним резервом країни. Регулювання Національним банком України поточних 

валютних операцій.Регулювання НБУ валютних операцій, пов'язаних з рухом 

капіталу.Регулювання НБУ валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу. Повноваження 

Національного банку України у сфері валютного контролю 

 

Тема 8. Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків 

Організація міжбанківських розрахунків. Прямі кореспондентські відносини. Система 

рахункових палат НБУ. Техніка здійснення міжбанківських розрахунків. 

 

Тема 9. Регулювання банківської діяльності 

Регулювання банківської діяльності, його суть та форми. Регулятивний капітал банку: 

призначення та порядок визначення. Економічні нормативи капіталу банк. Економічні 

нормативи ліквідності. Нормативи кредитного ризику. Нормативи інвестування. 

 

Тема 10. Формування ресурсів комерційних банків 

Економічна характеристика та склад ресурсів комерційного банку. Банківський капітал та 

його внутрішня структура. Функції  основного, додаткового та субординованого банківського 

капіталу. Аналіз достатності капіталу банку. Методи управління банківським капіталом в 

Україні та в міжнародній практиці.  Сутність та склад пасивних операцій банку. Залучені та 

запозичені кошти банку 

 

Тема 11. Організація активних операцій комерційних банків 

Кредитна політика комерційного банку як складова його бізнес-плану. Класифікація 

банківських позичок та сучасні види кредитів. Аналіз структури кредитних вкладень. Аналіз 

кредитоспроможності позичальника та способи її оцінки банком. Оцінювання якості кредитного 

портфеля. Процес банківського кредитування. Кредитний ризик банку та способи його 

мінімізації. Методи управління проблемними кредитами та кредитним ризиком в цілому. 

Банківський контроль і кредитні санкції. 

 

Тема 12. Операції комерційних банків в іноземній валюті 

Економічний зміст валютного курсу. Режими та методики курсоутворення. 

Конвертованість валюти і її види. Пряма (європейська) та непряма (американська) система 

котирування валюти. Крос-курси валют та способи їх обчислення. Характеристика конверсійних 

(обмінних) валютних операцій. Відкрита валютна позиція банку, порядок її обчислення та 

регулювання. Операції з міжнародних торговельних розрахунків. 

 

Тема 13. Банківські послуги 

Економічні основи банківського лізингу та його форми. Лізингові операції та перспективи 

їх розвитку в Україні. Банківські гарантії та поручительства, як форми банківських послуг. 

Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків. Трастові послуги. Учасники 

факторингових операцій та зміст договірних відносин між ними. Характерні ознаки 

форфейтингу.  

 

Тема 14. Фінансовий менеджмент в банку 
Поняття фінансової стійкості банку та фактори, що її визначають. Фінансова звітність та 

оцінювання прибутковості комерційного банку. Методи оцінювання фінансової стійкості банків 

та управління їхньою ліквідністю.  

 

Тема 15. Нагляд і контроль за банківською діяльністю 

Нагляд за діяльністю банків: безвиїзний та шляхом виїзного інспектування. Методичні 

рекомендації щодо економічного аналізу. Нагляд та контроль за фінансовою стійкістю банків.  



Режим фінансового оздоровлення банків та заходи впливу щодо забезпечення їхньої 

фінансової стійкості. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової 

стійкості. Обов’язкове резервування як метод підтримання фінансової стійкості банків. 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п інд с.р. л п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 (семестр 7) 

Тема 1.Суть, структура, принципи та 

функції банківської системи 
16 2 2 1 11 18 

2 

- - 18 

Тема 2. Організаційно-правовий 

статус та функціональна 

спрямованість НБУ 

16 2 2 1 11 19 - - 18 

Тема 3. 

Організаційно-правовий статус та 

особливості функціонування 

комерційних банків 

16 2 2 1 11 19 - - 18 

Тема 4. Основні напрями грошово-

кредитного регулювання та його 

вдосконалення 

20 4 4 1 11 19 

2 

- - 18 

Тема 5. Емісія грошей і регулювання 

готівкового грошового обігу 
21 4 4 2 11 18 - - 17 

Тема 6. Роль НБУ в обслуговуванні 

державних фінансів 
20 4 4 1 11 18 

2 
- - 17 

Тема 7. Політика НБУ в сфері 

валютного регулювання 
20 4 4 1 11 18 - - 17 

Тема 8. Кредитно-розрахункове 

обслуговування комерційних банків 
21 4 4 2 11 21 2 2 - 17 

Разом 150 26 26 10 88 150 8 2 - 140 

Модуль 2 (семестр 8) 

Тема 9. Регулювання банківської 

діяльності 
18 4 4 - 10  - - - 16 

Тема 10. Формування ресурсів 

комерційних банків 
18 4 4 - 10  

2 

- - 16 

Тема 11. Організація активних 

операцій комерційних банків 
18 4 4 - 10  - - 16 

Тема 12. Операції комерційних 

банків в іноземній валюті 
16 4 2 - 10  

2 
- - 16 

Тема 13. Банківські послуги 14 2 2 - 10  - - 16 

Тема 14. Фінансовий менеджмент в 

банку 
18 4 4 - 10  

2 2 

- 16 

Тема 15. Нагляд і контроль за 

банківською діяльністю 
18 4 4 - 10  - 16 

Разом  120 26 24 - 70  6 2 - 112 

Екзамен 30 - - - - 30 - - - - 

ІНДЗ - - - - - - - - - - 

Усього годин 300 54 48 10 158 300 14 4 - 252 
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