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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

6,5 

 

Галузь знань 

07 «Управління  та 

адміністрування» 
 

Обов’язкова 

 

Модулів – 3 

Спеціальність 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»  

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання : курсова 

робота – 30 год 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 195 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,7 год 

самостійної роботи 

студента – 9,5 год 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський)  

 

Освітня програма 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 

26 год. 8 

Практичні, семінарські 

36 год. 4 

Лабораторні 

    

Самостійна робота 

103 год. 153 

Індивідуальні завдання:  
год. 

30 30 

Вид контролю: екзамен 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Метою дисципліни «Банківська система» є формування системи знань у 

сфері теоретико-методичних і організаційно-правових засад функціонування 

банківської системи, її ролі в економічному розвитку країни та набуття студентами 

навичок щодо їх практичної реалізації в банківській діяльності. 

Завдання дисципліни «Банківська система»:  

–- вивчення поняття, структури, функцій, основних завдань банківської 

системи;  

– розуміння призначення банківської системи та її елементів; 

– оволодіння методами проведення банківських операцій та надання 

банківських послуг;  

– аналіз банківської діяльності;  

– застосування інструментів при забезпеченні стабільності банківської 

системи та державного регулювання банківської системи. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів 

вищої освіти:  

Пререквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Фінансовий аналіз 

Макроекономіка Фінансовий ринок 

Гроші та кредит Інформаційні системи і технології у 

фінансах 

Фінанси Банківський менеджмент 

Фінанси підприємств Виробнича практика 

 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни: 

Загальні компетентності: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у 

тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

СК011. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку. 

СК13. Здатність провадити професійну діяльність з фінансів, банківської 

справи та страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 
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СК14. Здатність застосовувати новітні наукові та прикладні досягнення 

фінансів, банківської справи та страхування у діяльності підприємств аграрної 

сфери економіки. 

Програмні результати навчання:  

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань 

ПР25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської справи 

та страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ПР26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній 

діяльності, в тому числі – на підприємствах аграрної сфери економіки.  

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Основи банківської системи  

Тема 1. Сутність, функції та структура сучасної  банківської системи 

 

1. Банківська діяльність: поняття, процес становлення, функції. 

2. Види комерційних банків та їх операції. 

3. Порядок створення та реєстрація комерційних банків. 

4. Ліцензування комерційних банків. 

5. Організаційна структура та управління банком. 

 

Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 

1. Склад і структура ресурсів комерційного банку 

2. Формування власного капіталу банку 

3. Операції по залученню вкладів і депозитів 

4. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку 

5. Управління ресурсами комерційного банку. 
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Тема  3. Операції банків з організації розрахунків і обслуговування 

платіжного обороту клієнтів 

1. Грошовий обіг як основа організації платіжних операцій банків 

2. Правила документообігу при здійсненні  безготівкових розрахунків. 

3. Відкриття та ведення банками рахунків в національній валюті. 

4. Форми безготівкових розрахунків. 

5. Касові операції. 

6. Міжбанківські розрахунки. 

7. Розрахунки з використанням платіжних карток. 

 

Тема 4. Операції банків з векселями 

1. Характеристика та види векселів. 

2.  Врахування та переврахування векселів. 

3.  Авалювання та акцептування векселів банками. 

4.  Інкасування та доміциляція векселів. 

5.  Зберігання банками векселів клієнтів. 

 

Тема 5. Кредитні операції  банків 

1. Види кредитів, їх класифікація та економічна характеристика. 

2. Принципи та правила кредитування. 

3. Оцінка кредитоспроможності позичальника. 

4. Страхування від кредитних  ризиків. 

5.  Основні етапи процесу банківського кредитування.  

6. Форми забезпечення повернення банківських позичок. 

7. Особливості надання та погашення окремих видів кредиту. 

 

Тема 6. Основи банківського обслуговування підприємств АПК 

 

1. Особливості банківського кредитування аграрних підприємств. 

2. Система пільгового кредитування підприємств АПК. 

3. Кредитні програми для агровиробників. 

 

Змістовий модуль 2.  Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та 

інші послуги комерційних банків 

Тема7. Операції банків з цінними паперами 

1. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів. 

2. Поняття та види цінних паперів. 

3. Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним  

4. Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ринку. 

5. Ризики, властиві банківським інвестиціям. 

 

Тема 8. Інвестиційні операції банків 

1. Поняття та види банківських інвестицій.  

2. Оцінка інвестиційних проектів та ефективність інвестицій. 
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3. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів. 

4.  Управління інвестиційними ризиками банку. 

 

Тема 9. Операції  банків в іноземній валюті 

1. Порядок відкриття та ведення банками України рахунків в іноземній 

валюті. 

2. Посередництво банків у фінансових розрахунках між експортером та 

імпортером та їх кредитування. 

3. Валютне кредитування. 

4. Міжнародні розрахункові операції. Поняття міжнародних розрахунків. 

 

Тема 10. Банківські операції та послуги 

1. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та 

послуг. 

2. Лізингові операції. 

3. Банківські гарантії та поручительства. 

4. Посередницькі консультаційні та інформаційні послуги. 

5. Факторинг та форфейтинг. 

 

Тема 11. Забезпечення фінансової стійкості банку 

1. Економічні нормативи регулювання діяльності банку. 

2. Ліквідність та платоспроможність банку    

3. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій. 

4. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Доходи і витрати банку. 

 

Змістовий модуль 3.  Банківський маркетинг та менеджмент 

Тема 12. Банківський маркетинг 

1. Роль маркетингу в функціонуванні банків.  

2. Процес розробки стратегії банківського маркетингу. 

3. Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу. 

 

Тема 13. Банківський  менеджмент 

1. Основи менеджменту в банку. 

2. Функції та елементи фінансового менеджменту в банку.  

3. Методи управління активами та пасивами банку.  

4. Управління банківськими ризиками. 

 

Тема 14. Державний контроль за здійсненням банківських операцій 

1. Форми та види контролю за банківською діяльністю. 

2. Заходи впливу Національного банку України на комерційні банки. 

3. Рейтингова оцінка діяльності банків. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л п 

 

інд с.р. л п 

 

інд с.р. 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Основи банківської системи 

Тема 1. Сутність, 

функції та структура 

сучасної  банківської 

системи 

12 2 2  8 12 2 –  10 

Тема 2. Формування 

ресурсів комерційного 

банку (гостьовий 

лектор головний 

економіст Централь-

ного Уманського 

відділення «Райффай-

зен Банк Аваль» 

Яковенко М.О. ) 

14 2 4  8 14 – –  14 

Тема 3. Операції 

банків з організації 

розрахунків і 

обслуговування 

платіжного обороту 

клієнтів 

14 2 4  8 14 – –  14 

Тема 4. Операції 

банків з векселями 
12 2 2  8 12 – –  12 

Тема 5. Кредитні 

операції банків 
8 1 2  5 8 1 1  6 

Тема 6. Основи 

банківського 

обслуговування 

підприємств АПК 

6 1 2  3 6 1 1  4 

Разом за змістовим 

модулем 1 66 10 16  40 66 4 2  60 

Змістовий модуль 2.  Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та інші 

послуги комерційних банків 

Тема 7. Операції 

банків з цінними 
12 2 2  8 12 – –  12 
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паперами 

Тема 8. Інвестиційні 

операції банків 
12 2 2  8 12 – –  12 

Тема 9.Операції 

банків в іноземній 

валюті 

12 2 2  8 12 – –  12 

Тема 10. Банківські 

операції та послуги 
14 2 4  8 14 1 2  11 

Тема 11. Забезпечення 

фінансової стійкості 

банку 
14 2 4  8 14 1 –  13 

Разом за змістовим 

модулем 2 64 10 14  40 64 2 2  60 

Змістовий модуль 3.  Банківський маркетинг та менеджмент 

Тема 12. Банківський 

маркетинг(гостьовий 

лектор - директор 

Черкаського відділен-

ня №53 АТ «Приват-

банк» Лисак В.І. ) 

12 2 2  8 12 1 –  11 

Тема 13. Банківський  

менеджмент 
12 2 2  8 12 1 –  11 

Тема 14 Державний 

контроль за 

здійсненням 

банківських операцій 

11 2 2  7 11 – –  11 

Разом за змістовим 

модулем 3 
35 6 6  23 35 2 –  33 

ІНДЗ (курсова 

робота) 
30   30  30   30  

Усього годин  195 26 36 30 103 195 8 4 30 153 

 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Основи банківської системи 

1 
Тема 1. Сутність, функції та структура сучасної  

банківської системи 
2 – 

2 Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 4 – 

3 
Тема 3. Операції банків з організації розрахунків і 

обслуговування платіжного обороту клієнтів 
4 – 
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4 Тема 4. Операції банків з векселями 2 – 

5 Тема 5. Кредитні операції банків 2 1 

6 
Тема 6. Основи банківського обслуговування 

підприємств АПК 
2 1 

 Разом за змістовим модулем 1 16 2 

Змістовий модуль 2. Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та інші 

послуги комерційних банків 

7 Тема 7. Операції банків з цінними паперами 2 – 

8 Тема 8. Інвестиційні операції банків 2 – 

9 Тема 9. Операції банків в іноземній валюті 2 – 

10 Тема 10. Банківські операції та послуги 4 2 

11 Тема 11. Забезпечення фінансової стійкості банку 4 – 

 Разом за змістовим модулем 2 14 2 

Змістовий модуль 3. Банківський маркетинг та менеджмент 

12 Тема 12. Банківський маркетинг 2 – 

13 Тема 13. Банківський  менеджмент 2 – 

14 
Тема 14. Державний контроль за здійсненням 

банківських операцій 
2 – 

 Разом за змістовим модулем 3 6 – 

 Всього   36 4 

Завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання наведено в Інструктивно-

методичних матеріалах для проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Банківська система».  

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Основи банківської системи 

1 
Тема 1. Сутність, функції та структура сучасної  

банківської системи 
8 10 

2 Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 8 14 

3 
Тема 3. Операції банків з організації розрахунків і 

обслуговування платіжного обороту клієнтів 
8 14 

4 Тема 4. Операції банків з векселями 8 12 

5 Тема 5. Кредитні операції банків 5 6 

6 
Тема 6. Основи банківського обслуговування 

підприємств АПК 
3 4 

 Разом за змістовим модулем 1 40 60 

Змістовий модуль 2. Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та інші 

послуги комерційних банків 

7 Тема 7. Операції банків з цінними паперами 8 12 
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8 Тема 8. Інвестиційні операції банків 8 12 

9 Тема 9. Операції банків в іноземній валюті 8 12 

10 Тема 10. Банківські операції та послуги 8 11 

11 Тема 11. Забезпечення фінансової стійкості банку 8 13 

 Разом за змістовим модулем 2 40 60 

Змістовий модуль 3. Банківський маркетинг та менеджмент 

12 Тема 12. Банківський маркетинг 8 11 

13 Тема 13. Банківський  менеджмент 8 11 

14 
Тема 14. Державний контроль за здійсненням 

банківських операцій 
7 11 

 Разом за змістовим модулем 3 23 33 

 Всього   103 153 

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання наведено в Методичних 

матеріалах та вказівках для самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Банківська система».  

 

7. Індивідуальні завдання 

Курсова робота 

Навчальним планом УНУС передбачено виконання курсової роботи 

студентами спеціальності 072»Фінанси, банківська справа та страхування» 

освітнього ступеня «бакалавр» з дисципліни «Банківська система». Робота сприяє 

закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, умінь і навичок, отриманих у 

процесі вивчення предмета. Курсова робота являє собою самостійно виконану 

роботу, в якій студент показує своє вміння аргументації теоретичних положень, 

систематизації та узагальнення матеріалу і розробки конкретних пропозицій. 

На виконання курсової роботи відводиться три місяці від дня одержання 

завдання студентом. Протягом відведеного періоду студенти працюють над 

курсовою роботою самостійно, консультуючись з науковим керівником. 

Щоб ефективніше розподілити час, який відводиться на курсову роботу, її 

виконання доцільно розподілити на такі етапи: 

- вивчення літератури, збирання матеріалу, його аналітичний огляд – 1 

місяць; 

- написання курсової роботи – 1 місяць; 

- доробка після перевірки науковим керівником – 15 днів; 

- оформлення та подання на кафедру – 14 днів; 

- захист курсової роботи – 1 день. 

Не пізніше, ніж за два тижні до захисту студент подає курсову роботу 

науковому керівнику, який перевіряє її та оцінює. Під час перевірки науковий 

керівник дає їй стислу характеристику, оцінює теоретичний рівень, глибину 

проведених досліджень, доцільність і обґрунтованість запропонованих 

рекомендацій, переваги та недоліки, якість і відповідність оформлення роботи. 

У разі негативної оцінки курсова робота повертається студенти, який повинен 

доопрацювати її з урахуванням зауважень і лише після цього доопрацьований 
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варіант подати науковому керівнику для повторної перевірки. Якщо попередня 

оцінка - позитивна, студент допускається до захисту курсової роботи. 

Для керівництва курсовою роботою студента призначається науковий 

керівник. Науковий керівник допомагає студенту: 

- визначити тему курсової роботи та правильно її сформулювати; 

- визначити шляхи проведення дослідження; 

- скласти план наукової роботи і графік виконання дослідження; 

- оформити роботу відповідно до вимог щодо наукових досліджень. 

Курсова робота повинна бути здана на перевірку не пізніше, ніж за 10 днів до 

можливого терміну захисту. 

Після перевірки роботи керівником і усунення зауважень відбувається захист. 

Захист курсової роботи проходить на засіданні комісії, яка створюється і 

затверджується завідувачем кафедри. 

До захисту курсової роботи студент готує виступ на 3-5 хвилин, в якому 

обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження, коротко подається зміст 

курсової роботи і використані в ній матеріали, наводяться результати проведеного 

дослідження і загальні висновки.  

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі 2-3 викладачів 

кафедри, у тому числі керівника курсової роботи. Під час виступу слід чітко, 

коротко і зрозуміло викласти власні думки. Після виступу студент відповідає на 

запитання членів комісії. 

Робота оцінюється за національною 4-бальною системою та за системою 

Е8ТС. Оцінка залежить від ступеня розкриття теми курсової роботи, якості її 

оформлення і виступу, правильності відповідей на запитання членів комісії. 

Вимоги до написання та захисту курсової роботи, орієнтовну тематику 

курсових робіт висвітлено в Методичних матеріалах для виконання курсової роботи 

з навчальної дисципліни «Банківська система»  

Розподіл балів за виконання курсової роботи 

Критерій за яким оцінюється робота Рейтинговий 

бал 

1. Перевірка курсової роботи: 70 

відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню та вимогам 

навчально-методичних рекомендацій щодо її виконання 

30 

самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення, 

виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць 

20 

наявність елементів науково-дослідного характеру 10 

використання комп'ютерних технологій 5 

відповідність стандартам оформлення 5 

2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі: 30 

- доповідь 10 

- правильність відповідей на поставлені запитання 20 

Всього 100 
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

В освітньому процесі використовуються наступні методи навчання: тематичні 

лекції; практичні  заняття із вирішення професійно-орієнтованих задач; інтерактивні 

заняття; мозковий штурм, «кейс-метод», індивідуальні заняття із підготовкою 

рефератів, розв’язанням конкретних ситуацій; консультації з викладачами; 

самонавчання на основі конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури, 

навчальних мультимедійних матеріалів, через електронне модульне середовище 

навчального процесу Moodle.  

Матеріали курсу «Банківська система» розміщені на платформі Moodle 

https://moodle.udau.edu.ua/course/edit.php?id=207 проводяться відеоконференції у 

форматі лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечують 

різноманітні сучасні платформи, такі як: Zoom, Google Meet, Moodle. 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна 

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за 

всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, 

самостійної роботи, науково-дослідної роботи, підсумкового контролю тощо). 

Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю 

(екзамену) здобувач може набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі 

(екзамені) здобувач може набрати максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни 

розподіляються наступним чином. 

Контроль знань студентів з дисципліни «Банківська система» ґрунтується на 

застосуванні рейтингової системи оцінювання. Рейтингова система оцінювання – це 

система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та навчальної 

роботи та рівня набутих ним знань та вмінь у межах навчальних модулів шляхом 

оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного та підсумкового 

контролю, з наступним приведенням рейтингової оцінки в балах та оцінки за 

традиційною національною шкалою, шкалою ЕСТS.  

Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Банківська система» 

поділяється на 3 основних модуля, у межах яких розподілені теми. Ступінь вивчення 

студентами кожної теми дисципліни контролюється наведеними нижче методами 

під час аудиторних занять, тестуванням за підсумками вивчення тем у межах 

кожного основного модулю, проведення підсумкового оцінювання.  

Для студентів денної та заочної форми навчання: поточне усне опитування на 

лекційних та практичних заняттях, оцінка виконання практичних домашніх завдань, 

аудиторне розв’язання задач, тестова перевірка під час поточного та підсумкового 

контролю, проведення трьох модульних контролів.  

 

https://moodle.udau.edu.ua/course/edit.php?id=207


10.1. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ПРИ ФОРМІ КОНТРОЛЮ «ЕКЗАМЕН» 

(для денної форми навчання) 
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Кількість балів 

за модуль 
28 26 16 

 

70 

 

30 100 

Змістові модулі Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МК1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 МК2 Т12 Т13 Т14 МК3 

Кількість балів 

за змістовими 

модулями і 

модульний 

контроль 

4 4 4 4 3 3 

6 

4 4 4 4 4 

6 

4 4 4 

4 у т.ч. за видами 

робіт 
              

- практичні 

заняття 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- виконання СРС 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

- інші види робіт               
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10.2 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ПРИ ФОРМІ КОНТРОЛЮ «ЕКЗАМЕН» 

(для заочної форми навчання) 

 

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
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Кількість балів 

за модуль 
28 26 16 

 

70 

 

30 100 

Змістові модулі Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МК1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 МК2 Т12 Т13 Т14 МК3 

Кількість балів 

за змістовими 

модулями і 

модульний 

контроль 

    3 3 

6 

  4   

6 

   

 

у т.ч. за видами 

робіт 
              

- практичні 

заняття 
    2 2   2      

- виконання СРС     1 1   2      

написання 

модульних 

завдань 

22 22 16 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Мельник К.М., Колотуха С.М., Пташник С.А. Інструктивно-методичні 

матеріали для проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Банківська система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 76 с. 

2. Мельник К.М., Колотуха С.М., Пташник С.А. Методичні матеріали, 

завдання та вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Банківська 

система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та 

заочної форм навчання спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та 

страхування. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 26 с. 

3. .Мельник К.М., Ролінський О.В. Методичні матеріали для виконання 

курсової роботи  з навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.», 2021.28.с. 

4. Мельник К.М. Банківська система. Електронний навчальний курс для 

дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Банківська система» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

https://moodle.udau.edu.ua/course/edit.php?id=207. 
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14. ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА  2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
Зміни, внесені до робочої програми на 2021-2022 навчальний рік, 

охоплюють: 

1.Оновлено методичні рекомендації з дисципліни; 

2. Доповнено розділ «Методи навчання» положеннями, що стосуються 

організації дистанційного навчання. 

3. Розширено перелік рекомендованої та додаткової літератури.  

http://www.uabanker.net/
http://www.pfts.kiev.ua/
http://www.aub.com.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin/
http://gov.ua/
http://nbu.gov.ua/
http://www.unia.com.ua/
http://wwwfv.gov.ua/
http://www.bankir.ru/

