
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
1. Код: ВВ1 

2. Назва: Банківська справа 

3. Тип:  вибірковий 

4 Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

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

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

- визначати потребу комерційних банків в ресурсах; 

- відкривати рахунки в банку та заповнювати розрахункові документи; 

- визначати ліміт каси; 

- обчислювати проценти за депозитними та кредитними операціями; 

- проводити аналіз діяльності комерційного банку. 

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси», «Гроші і 

кредит», «Макроекономіка» 

12. Зміст курсу: 
1. Загальна характеристика банківської системи України 

2. Організація діяльності  комерційних банківських установ 

3. Формування  банківських ресурсів   

4. Розрахунково-касові операції комерційних банків  

5. Кредитні операції банків 

6. Операції банків з цінними паперами  

7. Зовнішньо-економічні операції комерційних банків 

8. Новітні тенденції в банківській справі 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Банківські операції: Підручник / М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, [та ін.]; за ред. А.М. 

Мороз. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2008. -608 с. 

2. 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.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять,60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

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. 

Поточний контроль (100 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: Free choice 1 

2. Title: Banking 

3. Type: selective 

4. Higher education level: I (bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2-4 

6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits: 3 

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: 

- determine the need of commercial banks in the resources; 

- open accounts in the bank and fill out settlement documents; 

- to determine the limit of cash; 

- to calculate interest on deposit and credit transactions; 

- conduct an analysis of the commercial bank activity. 

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

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Finance», «Money and 

credit»,  «Macroeconomics» 

12. Course contents:  
1. General characteristics of the banking system of Ukraine 

2. Organization of the activities of commercial banking institutions 

3. Formation of bank resources 

4. Settlement and cash operations of commercial banks 

5. Credit operations of banks 

6. Operations of banks with securities 

7. Foreign-economic operations of commercial banks 

8. Outstanding trends in banking 

13. Recommended educational editions: 

1. Banking operations: Textbook / MI Savluk, MF Puhovkina, [and others]; for ed. AM Frost. - 

3rd species., Processing. and add - K.: KNEU, 2008. -608 p. 

2. 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, 2014-400s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:   
16 hours of lectures,14 hours of practical training, 60 hours of independent work. Total - 90 

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 (100 points): testing, survey, implementation of independent work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


