
1. Назва модуля: Банківська система 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ПП.13_5 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 5. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 60 (лекцій – 30, практичних занять – 30). 
6. Лектор: Cлатвінський Максим Анатолійович – кандидат економічних 

наук, професор. 
7. Результати навчання:  
   У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: сутність, принципи та закономірності банківської діяльності; 

закономірності формування ресурсів комерційних банків, здійснення банківських 
операцій та послуг; чинне законодавство України та нормативні документи НБУ, 
що регламентують банківську діяльність; процес переміщення ресурсів, побудову 
системи фінансових послуг з метою концентрування її на інтересах клієнта; роботу 
з кредитами тощо; 

вміти: аналізувати ефективність здійснення банківських операцій та послуг; 
самостійно виконувати економічні розрахунки, пов’язані з  залученням депозитів, 
наданням кредитів, оцінкою кредитоспроможності позичальника. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 

– пререквізити: фінанси; 
– кореквізити: фінансовий ринок. 

10. Зміст модуля:  
Кредитна система. Сучасна банківська система України. Центральний банк 

та грошово-кредитна політика. Місце та роль комерційних банків у банківській 
системі. Порядок формування пасивів банків. Розрахункові та касові операції 
банків.  Міжбанківські розрахунки і платіжні системи. Кредитні операції банків. 
Операції банку з цінними паперами. Інвестиційні операції банків. Операції банків з 
іноземною валютою. Нетрадиційні банківські операції та послуги. Державний 
контроль за здійсненням банківських операцій. 

11. Рекомендована література: 
1. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. Основи банківської 

справи: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 
с. 

2. Петрук О. М. Банківська справа: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 
461 с. 

3. Міщук О.В. Основи банківської справи: навчально-методичний посібник для 
самостійного вивчення дисципліни (для студентів денної та заочної форми 
6.050100 «Фінанси»). – Умань: УДПУ, 2009. – 178 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, 

тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


