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Силабус навчальної дисципліни 

 

«БАНКІВСЬКА СПРАВА» 

 

Спеціальність: 292 Міжнародні 

економічні відносини 

 

 

Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, 

що формують міжнародний профіль фахівця в області міжнародного 

бізнесу. Засвоєння даної дисципліни дасть можливість 

методологічно обґрунтувати та системно упорядкувати теоретичні 

уявлення фахівця про основи економічних знань щодо особливостей 

функціонування вітчизняної та зарубіжних банківських систем в 

умовах ринкових відносин. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування системи знань і умінь з 

банківської справи, розуміння особливостей побудови банківської 

системи в Україні,  засвоєння основ організації центрального банку, 

розуміння специфіки діяльності окремих видів комерційних банків 

та операцій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

програмні пакети загального і спеціального призначення; 

 досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на 

основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи 

тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового 

господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків; 

 визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин 

різного рівня та налагоджувати комунікації між ними; 

 вміння обґрунтовувати доцільність прийняття управлінських 

рішень при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 характеризувати основні напрями банківської діяльності; 

 розраховувати позичковий процент за користування кредитом;  

 визначати підходи і механізми щодо забезпечення стабільності 

діяльності банків; 

 відрізняти і аналізувати пасивні і активні операції банків; 

 оцінювати перспективи співробітництва міжнародних валютно-

кредитних установ з Україною. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:Поняття та сутність банківської системи.  

Центральні банки. Комерційні банки. Банківські ресурси як основа 

функціонування банку. Регулювання діяльності банків. Класифікація 

банківських операцій і послуг. Організація  кредитної  роботи  в  

банку та  управління кредитним  портфелем. Робота банків з  

обслуговування платіжного обороту. Валютні операції комерційних 

банків. Операції банків з цінними паперами. Банківське 

обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Нетрадиційні 

банківські операції  та послуги.  Рейтингові  системи оцінки 



фінансового   стану банків. Банківський маркетинг. Банківський 

менеджмент. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва в Україні. 

Види занять:лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси,навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе. 

Форми навчання:очна, дистанційна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Банківська справа» базується на знаннях 

таких дисциплін, як «Вступ до спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини», «Світова економіка», «Економічна теорія», 

«Економетрика», «Міжнародний менеджмент і маркетинг» 

Пореквізити Є основою для вивчення дисципліни «Міжнародні банківські 

операції». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Звєряков М. І., Коваленко В. В., Сергєєва О. С. Управління фінансовою 

стійкістю банків: підручник/ МОН України, Одеський національний 

економічний ун-т.  – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 520 с. 

2. Астапова Г. В., Ареф'єва О. В., Матвєєв В. В., Гайдаржийська О. М.  

Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків: 

монографія.  – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 110 с. 

3. Смерічевський С. Ф., Рекова Н. Ю., Клімова О. І., Смерічевська С. В. 

Небанківське фінансове посередництво на ринку фінансових послуг 

України: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія.  – 

Маріуполь: ДонДУУ, 2015. – 270 с. 

Репозитарій НАУ: 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42767 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу, 

яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для 

проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) СПІБ: Набок Інна Іванівна 

Посада:доцент 

Науковий ступінь:кандидат економічних наук 

Вчене звання:доцент 

Профайл викладача:  

Researcher ID: G-7783-2019 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3640-9823 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&use

r=b0zN-i0AAAAJ 

Науковці 

НАУ:http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11197 

Тел.: 406-73-65 

E-mail: inna.nabok@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42767 
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