
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

1. Код: ФП9 

2. Назва: Банківська система 

3. Тип:  обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1(7) 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Мельник Л.В.  к.е.н.,професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- розробляти та вирішувати питання теорії й практики банківської діяльності в умовах 

розвиненої ринкової економіки; 

- читати і тлумачити основні фінансові звіти банківських установ; 

- визначати потребу комерційних банків в ресурсах; 

- проводити аналіз діяльності комерційного банку 

- визначати нормативи дотримання основних вимог НБУ до діяльності банківських 

установ. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до 

спеціальності», «Фінанси», «Гроші і кредит», «Аналіз  господарської діяльності», 

«Макроекономіка» 

12. Зміст курсу: 

1. Історія виникнення та розвиток банківських систем 

2. Загальна характеристика банківської системи України 

3. Організація діяльності  комерційних банківських установ 

4. Формування  банківських ресурсів   

5. Розрахунково-касові операції комерційних банків  

6. Кредитні операції банків 

7. Операції банків з цінними паперами  

8. Зовнішньо-економічні операції комерційних банків 

9. Загальна характеристика нетипових  операцій та банківських послуг 

10. Аналіз фінансової звітності комерційного банку 

11.Регулювання діяльності комерційних банків  

12.Новітні тенденції в банківській справі 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Кузнецова С.А. Банківська система. Навчальний посібник / С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, 

З.С. Пестовська [та ін.]; за ред.С.А. Кузнецової. -  К.: ЦУЛ, 2014. -400с.  

2. Ковальчук К. Ф. Банківські операції: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2012. 232 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних занять,89 год. самостійної роботи. Разом – 135год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 1(7) семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., професор 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  

 

1. Code: PP 9 

2. Title: The banking system 

3. Type: Required 

4. Higher education level: I (bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when the discipline is studied: 1 (7) 

7. Number of established ECTS credits: 4,5. 

8. Surname, initials of the lecturer, academic degree, position: L.V. Melnyk, Ph.D., professor 

9. Results of studies: after studying this discipline student must be able to: 

to develop and solve issues of the theory and practice of banking in the conditions of a developed 

market economy; 

- read and interpret the main financial statements of banking institutions; 

- determine the need of commercial banks in the resources; 

- conduct an analysis of the commercial bank activity 

- to determine the standards of observance of the basic requirements of the NBU to the activities 

of banking institutions. 

10. Forms of organizing classes: educational activity, independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Introduction to specialty», 

«Introduction to the specialty», «Finance», «Money and credit», «Analysis of economic 

activity», «Macroeconomics» 

12. Course contents:  
1. History of the emergence and development of banking systems 

2. General characteristics of the banking system of Ukraine 

3. Organization of the activities of commercial banking institutions 

4. Formation of bank resources 

5. Settlement and cash operations of commercial banks 

6. Credit operations of banks 

7. Operations of banks with securities 

8. Foreign-economic operations of commercial banks 

9. General characteristics of atypical operations and banking services 

10. Analysis of the financial statements of a commercial bank 

11. Regulation of the activities of commercial banks 

12.Outstanding trends in banking 

13. Recommended educational editions: 

1. Kuznetsova S.A. The banking system. Textbook / S.A. Kuznetsova, T.M. Bulgarians, Z.S. 

Pestovskaya [and others]; for ed.S.A. Kuznetsovoy - K .: ZUL, 2014-400р. 

2. Kovalchuk K. F. Bankivski operatsii: navch. posib. Kyiv: TsUL, 2012. 232 р. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:   

24 hours of lectures, 22 hours of practical training, 89 hours of independent work. Total - 135 

hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual assignments, the 

introduction of case studies, the use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria:  Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (60 points): testing, survey, implementation of independent work. 

Final control (40 points): a written exam in the end of 1(7)
st
 semester  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department     L.V. Melnyk, Ph.D., professor 

 
 

 


