
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС Банківська діяльність (195 год/6,5 кредитів ЄКТС) 

Загальна інформація про викладача Добрик Л.О., к.е.н., доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека», 
(096) 156 76 16. liliadobrik@gmail.com 

Курс та семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення дисципліни 4 курс, 7 семестр для бакалаврів 
Факультети, студентам яких 
пропонується вивчити дисципліну Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів навчання, 
що забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Розуміння особливостей 
функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх 
структури. 2. Здатність планувати та управляти часом. 3. Здатність проведення 
досліджень на відповідному рівні. 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
6. Здатність працювати автономно. 7. Здатність до діагностування стану фінансових 
систем (державних фінансів, у тому числі бюджетної та податкової систем, фінансів 
суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської 
системи та системи страхування). 8. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 
програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 9. Здатність виконувати контрольні функції у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
Результати навчання. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 
науки, особливості функціонування фінансових систем; розуміти принципи, методи 
та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування; володіти методичним інструментарієм здійснення 
контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни Фінанси, гроші та 
кредит (загальний курс), «Фінанси (спекурс) 

Основні теми дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1. Загальна характеристика банківської системи. Тема 2. 
Банківські системи країн ринкової економіки. Тема 3. Центральний банк України – 
НБУ. Тема 4. Установа банку як основний елемент банківської системи. Тема 5. 
Власний капітал банківської установи. Тема 6. Залучені та запозичені ресурси банків. 
Тема 7. Загальна характеристика операцій банків з розрахунково-касового 
обслуговування. Тема 8. Касові операції банківських установ. Тема 9. Безготівкові 
операції банківських установ. Тема 10. Класифікація банківських кредитів. Тема 11. 
Оцінка кредитоспроможності позичальника. Тема 12. Операції банків з векселями. 
Тема 13. Операції банків з цінними паперами. Тема 14. Загальна характеристика та 
види нетрадиційних банківських операцій та послуг. Тема 15. Лізингові операції. 
Факторинг та форфейтинг. 
Основні теми практичних занять: 
Тема 1. Загальна характеристика банківської системи. Тема 2. Склад і структура 
банківської системи України. Тема 3. Власний капітал банківської установи. Тема 4. 
Загальна характеристика операцій банків з розрахунково-касового обслуговування. 
Тема 5. Безготівкові операції банківських установ. Тема 6. Оцінка 
кредитоспроможності позичальника. Тема 7. Операції банків з векселями. Тема 8. 
Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та послуг. Тема 
9. Лізингові операції. Факторинг та форфейтинг. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, 
навчальних посібників; робота в дистанційній системі MOODLE ННЦ «Лідер». 

Мова викладання українська 
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