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Рівень вищої освіти 
 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Банківська система та порядок створення банків в державі, органи 

управління банком, способи формування та розміщення ресурсів 

банку, економічна суть, структури та порядок формування 

власного капіталу банків, операції банків з готівкою та 

пластиковими картками, основи побудови та функціонування 

системи платежів в Україні, кредитні операції банків та операції 

банків з цінними паперами. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування теоретичних знань про 

функціонування комерційних банків, здійснюваних ними операцій 

та послуг. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- розуміти місце та значення банківської системи і порядок 

створення банків у державі; 

 знати види банків і порядок їх створення в Україні; усвідомлювати 

механізм операцій банків з формування власного капіталу; 

володіти знаннями операцій банків із залучення коштів; 

використовувати інструментарій операцій банків із запозичання 

коштів; володіти знаннями та навиками операцій банків з 

обслуговування платіжного обороту; застосовувати знання 

операцій банків з готівкою та операцій банків з пластиковими 

картками; - володіти знаннями та навиками здійснення кредитних 

операцій банків; застосовувати вміння виконання операцій банків з 

цінними паперами. 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- здатність навчатися та постійно підвищувати свій 

загальнокультурний та професійний рівень, самостійно освоювати 

нові методи роботи, розвивати набуті знання щодо комплексного 

бачення сучасних проблем економіки та банківської системи; 

здатність формування та поглиблення теоретичних знань стосовно 

функціонування банків, здійснення ними операцій та послуг і 

набуття практичних навичок з питань організації та механізму 

реалізації банківських операцій – кредитних, розрахункових, 

депозитних, касових, валютних, з цінними паперами, актуальних 

проблем розвитку банківського сектора в умовах глобалізації. 

  



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Суть, призначення, принципи та функції банків 

Місце НБУ та банків в структурі банківської системи України. 

Регулятори роботи банківської системи України. Основи 

організації банківської та операційної діяльності Суть ресурсів, 

ресурсного потенціалу та ресурсної бази банку. Організація роботи 

з безготівковими розрахунками.  Операції банків із залучення 

коштів. Банківські операції в іноземній валюті. Кредитні операції 

банків. Операції банків з цінними паперами. 

Види занять: лекції, семінарські заняття, самостійна робота; 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн, проблемний 

виклад матеріалу, поточний контроль знань; 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Знання з дисциплін «Економіка», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка»,« Фінанси» 

Пореквізити Знання з дисципліни  можуть бути використані для написання 

бакалаврської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ http://www.lib.nau.edu.ua: 

1. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: 

навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни. Суми. 2009.  

2. Кузнецова С.А. Болгар Т.М., Пестовська З.С. Банківська 

система: навчальний посбник. Київ. 2014.  

3. Копилюк О.І., Музичка О.М. Банківські операції: навчальний 

посібник – 2-ге видання. Київ.2012.  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

ПІБ: Антипенко Надія Василівна 

Посада: завідувач кафедри 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua 

Тел.: 406-79-25 

E-mail: nadiia.solovei@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: Національний авіаційний 

університет, Факультет економіки та 

бізнес-адміністрування, кафедра фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 

Завідувач кафедри          Антипенко Н.В.  

http://www.lib.nau.edu.ua/
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160

