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ВСТУП 



 

1. Мета дисципліни: полягає у наданні студентам знань у сфері теоретико-

методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської 

системи, її ролі у економічному розвитку країни. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: Передумовою 

вивчення є засвоєння дисциплін «Гроші та кредит», «Банківське право», 

«Операції банківських та небанківських кредитних установ», «Грошово-

кредитні системи зарубіжних країн», «Центральний банк та грошово-кредитна 

політика», «Аналіз діяльності кредитних установ». 

3. Анотація навчальної дисципліни. Банківська система виступає важливим 

елементом економічної системи, забезпечуючи грошові розрахунки між 

ринковими агентами, трансформацію грошових коштів суспільства в 

обслуговуванні інвестиційних процесів. Дисципліна «Банківська система» є 

однією із профілюючих у підготовці фахівців з фінансів та кредиту. Зміст 

дисципліни є логічним продовженням інших дисциплін банківського циклу, які 

вивчалися на попередніх етапах підготовки фахівців фінансово-банківського 

профілю. Основою вивчення дисципліни є діяльність банків та інститутів 

банківського регулювання з організації, планування, контролю в процесі 

виконання ним своїх функцій. 

4. Завдання вивчення дисципліни: з’ясування сутності банківської діяльності, 

банку та банківської системи, ролі банківської системи в економічному 

розвитку країни, місця центрального банку в банківській системі, основних 

засад функціонування банків на ринку банківських послуг, вивчення ролі 

управління ризиками у банківській діяльності, провідних сфер міжнародного 

банківського бізнесу, напрямів забезпечення стабільності банківської системи 

та державного регулювання банківської системи. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 - 

комунікація; 4 - автономність 

та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1. Знати: поняття банк, 

банківська система, 

банківська операція  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

студента 

  

Експрес 

опитування,  

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, 

наукова 

робота,  

підсумковий 

10% 



контроль 

1.2. Знати поняття платіжний 

інструмент і які вони  

бувають 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

студента 

Експрес 

опитування,  

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, 

наукова 

робота,  

підсумковий 

контроль 

10% 

1.3. Знати як формуються 

доходи, витрати та 

прибуток комерційного 

банку 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

студента 

Експрес 

опитування,  

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, 

наукова 

робота,  

підсумковий 

контроль 

15% 

1.4. Знати функції та типи 

банківських систем 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

студента  

Експрес 

опитування,  

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, 

наукова 

робота,  

підсумковий 

контроль 

10% 

2.1. Вміти класифікувати 

банки, класифікувати 

банківські операції, 

розрахувати вартість 

банківського кредиту в 

залежності від параметрів 

кредитування 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

студента 

Експрес 

опитування,  

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, 

наукова 

робота,  

підсумковий 

контроль 

10% 

2.2 Здійснювати аналіз: 

особливостей побудови та 

функціонування 

банківської системи 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

Експрес 

опитування,  

тестування, 

модульна 

10% 



України; законодавчого 

підґрунтя формування; 

проблемних та кризових 

явищ в банківській 

системі; антикризових 

методів управління; 

організації та управління 

безпекою в банківській 

системі. 

робота 

студента  

контрольна 

робота, 

наукова 

робота,  

підсумковий 

контроль  

3.1. Брати участь в 

обговореннях дискусійних 

питань та обирати 

найкращий платіжний 

інструмент в залежності 

від ситуації, в якій 

здійснюються розрахунки. 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

студента 

Експрес 

опитування,  

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, 

наукова 

робота,  

підсумковий 

контроль  

15% 

4.1 Організовувати та брати 

участь у наукових 

дискусіях та визначати 

вплив банківської системи 

на економічний розвиток 

суспільства. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

студента 

наукова 

робота  

 

10% 

4.2 Отримати здатність до 

подальшого навчання, 

наукової роботи, 

самостійного опрацювання 

тем, що пов’язані з 

еволюцією економічних 

інститутів. 

Самостійна 

робота 

студента 

наукова 

робота 

10% 

 

6.1 Форми оцінювання студентів  

- семестрові форми оцінювання:  

1. експрес опитування – від 1 до 5 балів; 

2. тестування – від 1 до 7 балів; 

3. наукові роботи – від 1 до 10 балів; 

4. модульні контрольні роботи – від 1 до 10 балів за кожну (всього: від 1 до 30 

балів); 

Максимальний бал, який може бути отриманий студентом за семестр складає 

40 балів. Передбачені форми семестрового оцінювання сумарно не можуть 

перевищувати 40 балів.  

- підсумкове оцінювання:  

1. письмовий іспит (в VI семестрі) – від 20 до 60 балів 



 

Таким чином, набор балів відбувається: 

 

 

 ЗМ1  ЗМ 2 іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 12 12 36 60 

Максимум 20 20 60 100 

 

Максимальна підсумкова оцінка за цю дисципліну може становити 100 балів. 

Студент може отримати на заліку та іспиті максимально 60 балів до яких 

додаються бали отримані студентом під час семінарських занять відповідного 

семестру. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за 

залікову та іспитову роботу не може бути меншою 36 балів. У випадку коли 

студент на заліку чи іспиті набрав менше 36 балів, останні не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), 

у відомості в колонці «бали за залік/іспит» ставиться «0», а в колонку 

«результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

семестру. 

 

6.2 Організація оцінювання: 

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські 

заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. 

Видами поточного контролю можуть бути: експрес опитування, тестування, 

наукова робота, модульні контрольні роботи.  

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень 

знань, продемонстрований студентом у відповіді, активність при обговоренні 

питань семінарського заняття, систематичність роботи на заняттях, результати 

виконання домашніх завдань.  

Викладач, який проводить семінарські заняття, виставляє у визначений термін 

кількість набраних з поточного контролю балів і заносить їх у відповідні 

документи обліку успішності студентів. У випадку відсутності студента на 

семінарському занятті з поважних причин, він може відпрацювати пропущене 

заняття в позааудиторний час (час консультацій викладача), шляхом усного 

опитування, тестування, підготовки наукової доповіді. За результатами 

відпрацювання пропущеного заняття з поважних причин викладачем 

нараховуються бали. За невідпрацьовані заняття бали не нараховуються.  

Дисципліна викладається у чотирьох семестрах. За 5 днів до початку 

екзаменаційної сесії у кожному з семестрів викладач, який веде семінарські 

заняття, припиняє приймати відпрацювання. Заняття пропущені та не 

відпрацьовані студентом у першому семестрі не допускаються до 

відпрацювання в другому семестрі.  

Для студентів, які упродовж навчання не досягли мінімального порогового 

рівня оцінки (60% від максимально можливої кількості балів), проводиться 



заключна форма роботи, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% 

підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 – бальною шкалою). Для отримання 

максимальної оцінки за результатами заключної форми роботи (40 балів за 100 

– бальною шкалою) студент має успішно скласти не менше 2–х семестрових 

форм оцінювання, які визначаються викладачем, проявити високий рівень 

результатів навчання. 

Максимальний бал, який може бути отриманий студентом за підсумком 

навчання протягом семестру складає 40 балів. Мінімальний бал, який має бути 

отриманий студентом за відповідними формами оцінювання складає 24 бали. 

Викладач, який веде семінарські заняття, має право звернутись до декана 

юридичного факультету про не допуск до підсумкового оцінювання студента, 

якщо під час семестру він не досяг мінімального порогового рівня оцінки (24 

бали) тих результатів навчання, які не можуть бути оцінені під час 

підсумкового контролю. Про недопуск студента до підсумкового оцінювання 

викладач має подати в деканат юридичного факультету подання з графіком 

можливих відпрацювань не пізніше, ніж за 10 робочих днів до початку періоду 

складання заліків. Для студентів, які упродовж навчання протягом семестру не 

досягли мінімального порогового рівня оцінки (24 бали) і, як результат, не 

допущені до складання підсумкової форми контролю (залік/іспит), проводяться 

відпрацювання у формі, яка передбачена робочою програмою, максимальна 

оцінка за які не може перевищувати кількості балів, що дорівнює різниці між 

мінімальним пороговим рівнем оцінки (24 бали) та фактичною кількістю балів, 

що отримані студентом за всіма формами поточного контролю. 

Якщо студент за підсумком відпрацювань не досяг мінімального порогового 

рівня оцінки (24 бали), викладач, який веде семінарські заняття і приймав 

відпрацювання, звертається до декана юридичного факультету з поданням в 

якому фіксує невиконанням студентом індивідуального навчального плану. 

За результатами складання підсумкової форми контролю (заліку/іспиту) 

студент може отримати максимально 60 балів. 

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну формується шляхом додавання 

кількості балів, отриманих протягом семестру, та кількості балів, отриманих за 

підсумковою формою контролю (залік/іспит) і така сума балів не може бути 

меншою за 60 балів. 

 

6.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  

 

 

 

Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій, семінарських 

занять та самостійної роботи 



 

 

Т е м а 

Лекції 

(к-ть 

год.) 

Семін. 

заняття 

(к-ть 

год.) 

Самост. 

робота 

(к-ть 

год.) 

Змістовий модуль 1.  

Теоретико-методологічні засади організації банківської системи 

Тема 1. Сутність банку та банківської 

діяльності 

4   

Тема 2. Теоретичні засади організації 

банківської системи 

4   

Тема 3. Центральний банк у банківській 

системі 

4   

Тема 4. Організація діяльності та управління 

банком 

4   

Тема 5. Банки на ринку банківських послуг 4   

Модульне тестування 1    

Змістовий модуль 2.  

Забезпечення ефективного функціонування банківської системи 

Тема 6. Ризики у банківській діяльності 4   

Тема 7. Банківська система в умовах 

глобалізації 

4   

Тема 8. Стабільність банківської системи 4   

Тема 9. Державне регулювання банківської 

системи 

4   

Модульне тестування 2    

І С П И Т     

В С Ь О Г О : 30 30 86 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Семінари – 30 год. 

Консультації –4 год. 

Самостійна робота – 86 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Рекомендовані джерела: 
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