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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни. 

Мета: оволодіння студентами професійними знаннями у галузі комерційної 

діяльності банків та вивчення правил організації банківської справи. 

Завдання: вивчення теоретичних основ формування банківської системи; знань 

та практичних навичок із застосування організаційних та методичних прийомів 

ведення банківської справи; практичних навичок з оцінки фінансового становища 

комерційного банку, його кредитних ризиків. 

Предмет: економічні відносини, що виникають між банками, їх клієнтами та 

центральним банком в процесі здійснення банками своєї діяльності. 

2. Професійні компетенції. В процесі опанування дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває такі: 

загальні  компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- здатність бути критичним і самокритичним. 

спеціальні (фахові)  компетентності: 

- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях. 

- здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами. 

- розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

- здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин. 

- здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію.  

3. Тематичний план дисципліни 

ТЕМА 1. Історичні аспекти виникнення і розвитку банківських систем  

ТЕМА 2. Банківська система: суть, типи, принципи та функції  

ТЕМА 3. Структурні компоненти банківської системи України  

ТЕМА 4. Повноваження і операції національного банку України та основи 

грошово-кредитної політики  

ТЕМА 5. Основні засади державного регулювання банківської системи  

ТЕМА 6. Реєстрація, ліцензування та організація діяльності банку 

ТЕМА 7. Банківські ресурси як основа функціонування банку  

ТЕМА 8. Особливості проведення активних операцій банків  

ТЕМА 9. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 

4. Дисципліна викладається кафедрою економічної кібернетики. 

 

5. Викладацький склад: викладач Липінська Т.В. 
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