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1. Мета опанування дисципліни: формування у студентів системи знань щодо 
сутності та змісту формування ефективної банківської системи, що є однією з 
головних проблем сучасного етапу економічного розвитку України в умовах ринкової 
трансформації її економіки, організації і технології здійснення комерційними банками 
пасивних і активних операцій та надання банківських послуг, а також практичних 
навичок щодо виконання банківських операцій, пов’язаних з кредитуванням, 
розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а 
також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку 
центрального банку.  

2. Завдання: розкрити зміст, принципи, напрями, методи, форми і прояви 
складного механізму функціонування сучасної банківської системи України, 
приділяючи особливу увагу вивченню та аналізу новітніх способів і підходів до 
елементів перерозподілу ресурсів суспільства у грошовому вигляді через банківські 
установи.  

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  
знання і розуміння: 
структури банківської системи України, функцій і задач Національного банку 

України та банків; 
процесу становлення банківської системи України; 
порядку створення, реєстрації та ліцензування банків;  
суті, значення і технології здійснення пасивних операцій банків, а також 

порядку формування їх ресурсної бази - власних, залучених і запозичених коштів; 
суті, значення і технології здійснення активних операцій банків; 
порядку формування фінансового результату діяльності банків, його 

оподаткування і використання;  
механізму забезпечення стабільності банківської системи. 
застосування знань і розумінь: 
ефективно використовувати механізм банківської діяльності для менеджменту 

фірми чи установи; 
використовувати набутий обсяг знань для забезпечення сталої діяльності того 

чи іншого підрозділу організації в умовах зростаючої інтеграції банківських систем; 
підбирати відповідні засоби та методи впливу банківської діяльності на 

результати своєї професійних цілей; 
виконувати необхідний обсяг робіт по дослідженню сутності й особливостей 

надання різноманітних банківських послуг; 
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відстежувати та враховувати міжнародний досвід, а також перспективні 
можливості розвитку фінансово-кредитної системи України; 

організувати та забезпечити роботу банківських установ; 
організувати проведення банківськими установами основних операцій по 

формуванню ресурсів та їх розміщенню;  
організувати взаємовідносини банківських установ з підприємствами всіх 

рівнів, державою і недержавним сектором економіки; 
робити відповідний аналіз та здійснювати операції на фондовому, кредитному 

ринках; 
володіти прийомами пошуку та використання наукової інформації, 

використовувати при цьому технічні засоби збору та обробки інформації, працювати 
на персональному комп’ютері.  

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи побудови та функціонування 

банківської системи  
Тема 1. Теоретичні засади організації банківської системи  
Тема 2. Центральний банк у банківській системі 
Тема 3. Сутність банку та банківської діяльності 
Тема 4. Організація діяльності та управління банком  
Змістовий модуль 2. Банки в національній економіці  
Тема 5. Операції банків із формування ресурсної бази 
Тема 6. Основи організації банківського кредитування 
Тема 7. Операції банків з цінними паперами 
Тема 8. Операції банків з обслуговування платіжного обороту  
Тема 9. Операції банків в іноземній валюті  
Тема 10. Нетрадиційні банківські операції та послуги  
Тема 11. Банківська система в умовах глобалізації  
Тема 12. Стабільність банківської системи 
Тема 13. Державне регулювання банківської системи  
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