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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основною метою викладання курсу «Банківська система» є оволодіння 

студентами професійними знаннями у галузі комерційної діяльності банків та 

вивчення правил організації банківської справи. 

Предмет дисципліни – економічні відносини, що виникають між банками, їх 

клієнтами та центральним банком в процесі здійснення банками своєї 

діяльності. 

Курс «Банківська система» займає провідне місце в навчальному процесі, 

оскільки дає методичні знання і практичне вміння виконувати найбільш 

поширені банківські операції та послуги. Вивчивши цей курс, майбутні фахівці з 

фінансів знатимуть як і зможуть безпосередньо виконувати основні банківські 

операції, працюючи у відповідних структурних підрозділах банків. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни, є надання студентам: 

- знань з теорії банківської справи;  

- теоретичних знань та практичних навичок із застосування організаційних 

та методичних прийомів ведення банківської справи;  

- практичних навичок з оцінки фінансового становища комерційного банку, 

його кредитних ризиків.  



Вивчивши курс студент повинен знати: 

- суть, значення і правову основу діяльності банківських систем; 

- елементи банківських систем та основні вимоги до них; 

- загальну концепцію банківських систем; 

- інструменти безготівкових розрахунків, організацію розрахунків тощо; 

- зміст і основи нормативно-правових документів, що регулюють діяльність 

учасників банківських систем в Україні; 

- механізм дії зарубіжних банківських систем. 

Вивчивши курс студент повинен вміти: 

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах банків;  

- вміло використовувати методи і процедури розрахунку економічних нормативів 

комерційних банків; 

- прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності 

комерційних банків; 

- розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо інвестиційного 

портфеля комерційного банку; 

- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та 

фінансовий стан  банків. 

Лекційні заняття с залученням студентів у обговорення дискусійних питань. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1.Історія виникнення банків 

Тема 2. Центральний банк – основа банківської системи 

Тема  3. Порядок реєстрації та ліквідації банків 

Тема 4.Банківський менеджмент і маркетинг 

Тема 5. Банки на ринку банківських послуг 

Тема 6. Ризики у банківській діяльності 

Тема 7. Банківська система в умовах глобалізації 

Тема 8. Стабільність банківської системи 

Тема 9. Державне регулювання банківської системи 
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, тестування, 

індивідуальні завдання, реферати. 

Форми організації контролю знань, система оцінювання: 

Поточний контроль: усне опитування та письмовий контроль на семінарських 

заняттях, лекціях; тестування, письмові контрольні роботи.  

Підсумковий контроль: письмовий екзамен (6 семестр). 

Оцінювання здійснюється за чотирьох бальною шкалою та шкалою ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань наведені в робочій програмі. 

http://www.zakon.nau.ua/


Навчально-методичне забезпечення: НМКД – програма навчальної дисципліни, 

навчальний посібник, матеріали до семінарських занять та самостійної роботи, 

комплекти завдань для контрольних робіт, методичні вказівки щодо виконання 

курсових робіт, екзаменаційні білети. 

 


