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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Банківська система 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення дисципліни дає розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних фінансових систем та їх 

структури. Здатність планувати та управляти часом,. Здатність до 

діагностування стану фінансових систем (державних фінансів, у 

тому числі бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та системи страхування). Застосовувати 

сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем; розуміти 

принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування; володіти методичним інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Загальна характеристика банківської системи. 

Банківські системи країн ринкової економіки. Центральний банк 

України . Установа банку як основний елемент банківської 

системи. Власний капітал банківської установи. Залучені та 

запозичені ресурси банків. Загальна характеристика операцій 

банків з розрахунково-касового обслуговування. Касові операції 

банківських установ. Безготівкові операції банківських установ. 

Класифікація банківських кредитів. Оцінка кредитоспроможності 

позичальника. Операції банків з векселями. Операції банків з 

цінними паперами. Загальна характеристика та види 

нетрадиційних банківських операцій та послуг. Лізингові операції. 

Факторинг та форфейтинг. 

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення 



ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки 

тощо. 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях таких дисциплін: 

«Бюджетування в публічній сфері», «Публічна політика»,  «Вступ 

до спеціальності», «Економічна теорія», «Регіональна економіка». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні дипломної роботи, 

проведення іншого виду наукової діяльності. 
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