
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ  

 

Мета курсу – оволодіння студентами професійними знаннями у галузі 
комерційної діяльності банків, вивчення правил організації банківської справи 
та функціонування банківської системи в цілому.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Гроші та 
кредит, Фінанси, Національна економіка, Політекономія, Фінансовий 
менеджмент, Антикризове управління, Банківська система, Банківські операції, 
Фінансовий менеджмент у банку тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 
сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. 
бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування); здатність 
використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, 
фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку; здатність виконувати 
контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування; здатність 
формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та 
страхування; здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них; 
здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Програмні результати навчання: 
знати: законодавчу базу, інструктивні матеріали, що регламентують проведення 
аналітичної роботи в банку; принципи побудови форм статистичної і бухгалтерської 
звітності банку, як основи інформаційної бази налізу; методи фінансового, 
економічного і математичного аналізу; основні методики економічного аналізу, що 
застосовуються в практичній діяльності комерційних банків як на Україні, так і за 
кордоном; технічні прийоми аналізу банківської діяльності; фундаментальні теорії і 
школи аналізу банківської діяльності; принципи побудови рейтингової оцінки 
діяльності банку; особливості міжнародного досвіду проведення аналітичної роботи 
в банку;  
вміти: проводити функціональний, оперативний, структурний та 
перспективний аналіз звітності банку; дати оцінку даних аналітичного і 
синтетичного обліку, банківського балансу і інших форм звітності, аналіз стану 
договорів; визначати значення показників, які характеризують достатність 
капіталу; власних коштів, зобов’язань банку; самостійно визначати 
ефективність здійснення банком активних і пасивних операцій; робити 
узагальнюючі виводи щодо кількісного впливу факторів на результативність 
банківської діяльності; розробляти стандартизовані шаблони за допомогою 
ППП Ехсеl з метою аналізу відповідних напрямків роботи і окремих операцій 



банку; узагальнювати результати аналізу і передбачати можливі конструктивні 
рішення, спрямовані на покращання діяльності банку;  
володіти: знаннями та практичними навичками з питань діяльності та 
функціонування грошового ринку, і зокрема, банків. 

Зміст навчальної дисципліни: 
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. Теоретичні засади 
організації банківської системи: сутність, принципи побудови, функції. 
Еволюція банківської діяльності. Сутність банківської системи та її 
інституціональна структура. Особливості побудови банківських систем у різних 
країнах. Роль банківської системи в економічному розвитку країни. Банки 
другого рівня як ключова складова банківської системи. Організація діяльності 
та управління банком. Банки на ринку банківських послуг. Порядок створення, 
реєст-рації та ліцензування діяльності банку. Формування ресурсної бази банку. 
Основи організації розрахунків. Особливості кредитно-інвестиційних операцій 
банків. Специфіка операцій банків в іноземній валюті. Статус та основні 
напрями діяльності центральних банків. Статус та основні функції 
центрального банку. Структура Націо-нального банку України. Операції 
центрального банку. Грошово-кредитна політика, механізм та інструменти її 
реалізації. Валютна політика. 
ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ЕТАПІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН. Стабільність банківської системи. Ризик у 
банківській діяльності. Стабільність банківської системи та системний ризик. 
Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банку. 
Антикризове управління банківською системою. Банківська система в умовах 
глобалізації. Створення та особливості функціонування міжбанківських 
об’єднань. Сфери міжнародного банківського бізнесу. Діяльність банків у 
міжнародних фінансових центрах. Іноземний капітал у банківській системі. 
Взаємодія національної банківської системи з міжнародними фінансовими 
організаціями. Державне регулювання банківської системи. Регулювання 
діяльності банків. Антимонопольне регулювання. Банківський нагляд: завдання 
та принципи діяльності. Фінансовий моніторинг. Міжнародні стандарти в 
банківській діяльності. Розвиток банківського регулювання на 
наднаціональному рівні. Соціальна відповідальність банківського сектору. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


