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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Формування у студентів знань з теорії та практики банківського регулювання, 
методології та інструментарію здійснення нагляду за діяльністю банків з боку 
Національного банку України.  

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

108 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; виконання завдань для самостійної 

роботи; підготовка доповідей з підготовкою рефератів та їх обговорення; підготовка 

наукових тез та статей; підготовка доповідей та учать у роботі студентського наукового 

гуртка «Світ фінансів»; тестування; поточні модульні роботи. 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність базових знань щодо функціонування банківської системи  

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• 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) (ПР05); 

• формувати і аналізувати фінансову звітність та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію (ПР09); 

• застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати (ПР16); 

• здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

(ЗК07); 

• здатність працювати у команді (ЗK10); 

• здатність виконувати контрольні функції у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування (СК08); 

• здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення 

в сфері фінансів, банківської справи та страхування і брати 

відповідальність за них (СК10). 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• виконувати функціональні обов’язки в групі, 

пропонувати обґрунтовані фінансові рішення  (ПР20). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Організаційні та нормативно-правові засади банківського нагляду 

Тема 1. Теоретичні засади 
регулювання діяльності 
банків на міжнародному 

та національному рівнях 
 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 1. Підготувати 

реферат на тему «Рекомендації Групи 
розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей (FATF)». 

Тема 2. Організаційна 

побудова системи 
банківського регулювання 

та нагляду 
 

Відвідування занять; перевірка домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 

тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 2. Підготувати 

реферат на тему «Особливості організації 
системи банківського регулювання та 

нагляду у зарубіжних країнах» (на прикладі 
окремої держави). 

Тема 3. Створення і 
реєстрація банків в 

Україні 
 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 3. Підготувати 
реферат на тему «Правове регулювання 

процесу створення банку». 

Тема 4. Ліцензування 
банківської діяльності 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 4. Підготувати 
доповідь для участі у студентському 

науковому гуртку «Світ фінансів» (за 
тематикою, передбаченою планом його 

роботи). 

Тема  5. Розвиток 

банківського регулювання 
та нагляду в контексті 

євроінтеграції та 
глобалізації 

Відвідування занять; перевірка домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 

тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 5. Підготувати 
реферат на тему «Напрями реформування 
банківської системи України в контексті 

євроінтеграції». Підготувати доповідь для 
участі у студентському науковому гуртку 

«Світ фінансів» (за тематикою, 
передбаченою планом його роботи). 

Модуль 2. Методи і заходи банківського нагляду 

Тема  6. Пруденційний 
безвиїзний нагляд за 

діяльністю банків 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 6. Підготувати 

реферат на тему «Новації у пруденційному 
нагляді за діяльністю банків в Україні». 

Підготувати доповідь для участі у 
студентському науковому гуртку «Світ 
фінансів» (за тематикою, передбаченою 
планом його роботи).  

Тема 7. Інспектування 

банків 

Відвідування занять; перевірка домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 

тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 7. Підготувати 

реферат на тему «Методи та процедури 
інспектування банків». Підготувати доповідь 
для участі у студентському науковому 
гуртку «Світ фінансів» (за тематикою, 

передбаченою планом його роботи). 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Тема 8. Комплексна 
рейтингова оцінка 

діяльності банків 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 8. Підготувати 
реферат на тему «Визначення комплексної 
рейтингової оцінки діяльності банку» (на 
прикладі одного банку).  

Тема 9. Банківський 
нагляд на основі оцінки 

ризиків 
 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 9. Підготувати 
реферат на тему «Підходи до визначення 

факторів ризику в діяльності банків». 
Підготувати доповідь для участі у 

студентському науковому гуртку «Світ 
фінансів» (за тематикою, передбаченою 

планом його роботи). 

Тема 10. Застосування до 

банків заходів впливу за 
порушення ними 

банківського 
законодавства та 

нормативних актів НБУ 

Відвідування занять; перевірка домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 

тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 10. 
Підготувати реферат на тему «Порядок 
примусової ліквідації комерційного банку». 

Підготувати доповідь для участі у 
студентському науковому гуртку «Світ 

фінансів» (за тематикою, передбаченою 
планом його роботи). 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (3 бали); перевірка домашнього завдання (6 балів); 

обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (5 бали), поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (3 бали); перевірка домашнього завдання (6 балів); 

обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (5 бали), поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


