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ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна  
дисципліна 

ФВД21   Правове забезпечення діяльності суб`єктів господарювання  
(рівень В - Банківське право) 

1. Офіційна назва освітньої 
програми 

 Освітньо-професійна програма  
«Фінанси та банківська справа» 

2. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

5. Статус дисципліни Вибіркова 

6.  

Мета вивчення 
дисципліни 

на базі узагальнення та систематизації отриманих в процесі навчання 
знань, вмінь та навичок ознайомити студентів з змістом основних правових 
інститутів, що регулюють банківські правовідносини. Дати студентам 
необхідні теоретичні знань та практичні навички самостійної роботи з 
нормативними актами щодо правового регулювання функціонування 
банківської системи України та сутності механізму правового регулювання 
банківської діяльності. 

7. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Володіє основними системо утворюючими законодавчими актами 
щодо регламентування банківської діяльності в Україні 
РНД 2 Здатний приймати організаційно-правові рішення з питань 
нормативно-правового забезпечення функціонування банківської системи 
України 
РНД 3 Здатний організовувати захист банківської і комерційної таємниці, 
визначає доступ у банку до інформації з обмеженим доступом, 
встановлювати режим секретності 
РНД 4 Здатний застосовувати договірні форми відносини які виникають 
при здійснені кредитних операцій, розрахункових операціях,  операцій з 
іноземною валютою   
РНД 5 Вміє готувати ідеї, розробляти проекти, готувати пропозиції 
практичного характеру з метою забезпечення роботи банку в формі 
проектів актів, тез, есе тощо.    

8. 

Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Тема 1. Банківська система України. Правовий статус Національного банку 
України 
Тема 2. Правове регулювання банківського нагляду 
Тема 3. Порядок створення і реєстрації банків. Припинення діяльності 
банків. 
Тема 4. Розрахункові правовідносини 
Тема 5. Кредитні правовідносини 
Тема 6. Правове регулювання випуску в обіг цінних паперів 
Тема 7. Правове регулювання операцій з іноземною валютою 

9. 
Форми поточного та 
підсумкового контролю 

Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність поточної 
роботи; виконання обов’язкових завдань. Підсумкове оцінювання знань 
здійснюється підсумовуванням результатів оцінювання. 

10. Мова навчання Українська, російська, англійська 
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11. Критерії оцінювання 
результатів навчання 
в спільній РНП не 
вказується, а 
зазначається в кожному 
описі відповідно до 
наявних особливостей за 
даним зразком) 

За результатами опанування кожної теми: Усне та письмове опитування, 
участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське 
заняття, тестування, підготовка доповідей з дисципліни. Контрольна робота 
Разом: 100 балів 

12.  Викладач / викладачі Галич Роман Володимирович, кандидат юридичних наук 

13. Забезпечення Мультимедійне обладнання, правова програма «Ліга:Закон». 
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ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна  
дисципліна 

ФВД22   Правове забезпечення діяльності суб`єктів господарювання  
(рівень С - Безпека банківської діяльності) 

1. Офіційна назва освітньої 
програми 

 Освітньо-професійна програма  
«Фінанси та банківська справа» 

2. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

5. Статус дисципліни Вибіркова 

6.  
Мета вивчення 
дисципліни 

надання знань щодо теоретичних основ і практичних аспектів побудови 
безпеки діяльності банків, сутності механізму функціонування установ 
банків, встановлення партнерських стосунків з клієнтами та основ захисту 
прав і законних інтересів суб’єктів правовідносин. 

7. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Володіє правовим забезпеченням щодо всіх форм безпеки банку. 
РНД 2 Здатний приймати організаційно-правові рішення з питань 
забезпечення безпеки банківської системи України 
РНД 3 Здатний організовувати захист банківської і комерційної таємниці, 
визначає доступ у банку до інформації з обмеженим доступом, 
встановлювати режим секретності 
РНД 4 Визначає  заходи забезпечення безпеки банку щодо протидії 
загрозам особистій безпеці працівників та ліквідації їх наслідків 
РНД 5 Вміє готувати ідеї, розробляти проекти, готувати пропозиції 
практичного і наукового характеру з метою забезпечення безпеки банку в 
формі тез, статей, есе тощо.    

8. 

Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Тема 1. Правові й організаційні основи безпеки банківської            діяльності 
Тема 2. Загрози нормальному функціонуванню банківської    установи 
Тема 3. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство  
в банківських установах. 
Тема 4. Послуги банківських установ та їх захист від правопорушників 
Тема 5. Забезпечення безпеки банківської діяльності в Україні 

9. 
Форми поточного та 
підсумкового контролю 

Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність поточної 
роботи; виконання обов’язкових завдань. Підсумкове оцінювання знань 
після проведення екзамену, здійснюється підсумовуванням результатів 
оцінювання. 

10. Мова навчання Українська, російська, англійська 

11. Критерії оцінювання 
результатів навчання 
в спільній РНП не 
вказується, а 
зазначається в кожному 
описі відповідно до 
наявних особливостей 
за даним зразком) 

За результатами опанування кожної теми: Усне та письмове опитування, 
участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття, 
тестування, підготовка доповідей з дисципліни (60 балів). 
Екзамен: 40 балів 
Разом: 100 балів 

12.  Викладач / викладачі Галич Роман Володимирович, кандидат юридичних наук 

13. Забезпечення Мультимедійне обладнання, правова програма «Ліга:Закон». 
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ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна  
дисципліна 

ФВД23   Бухгалтерський облік  
(рівень В-Фінансовий облік у банку) 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

 Освітньо-професійна програма  
«Фінанси та банківська справа» 

2. 
Спеціальність 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

3. 
Освітній ступінь 

Перший (бакалаврський) 
 

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

5. 
Статус дисципліни 

Вибіркова 
 

6.  
Мета вивчення 
дисципліни 

Ознайомлення з головними підходами до формування чинних методик обліку 
банківських операцій на основі рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку 
банків України. 
 

7. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД1 Студент демонструє вміння здійснювати аналіз операцій та складати 
облікові проведення  по операціях банку 
РНД2 Студент критично осмислює значення концептуальних основ 
бухгалтерського обліку; 
РНД3 Студент розуміє сутність облікової політики банку та 
характеристику обліково-операційної роботи в банках; 
РНД4 Студент використовує методи опрацювання облікової інформації в 
обліковій системі 
РНД5 Студент демонструє відображення банківських операцій в обліковій 
системі банку 
РНД6 Студент визначає і розподіляє фінансові результат діяльності банку 
РНД7 Студент демонструє вміння складати фінансову звітність банку 
 

8. 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Система бухгалтерського обліку в банках 
Тема 2. Облік грошових коштів банку 
Тема 3. Облік депозитів та інших зобов’язань 
Тема 4. Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за цими 
розрахунками  
Тема 5. Облік кредитних активів  та позабалансових зобовязань кредитного 
характеру 
Тема 6. Облік фінансових інвестицій  
Тема 7. Облік операцій в іноземній валюті 
Тема 8. Облік основних засобів і нематеріальних активів 
Тема 9. Облік власного капіталу 
Тема 10. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку 
Тема 11. Складання фінансових звітів 
 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

10. 
Мова навчання 

українська  
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11. Критерії оцінювання 
результатів навчання 
в спільній РНП не 
вказується, а 
зазначається в 
кожному описі 
відповідно до 
наявних 
особливостей за 
даним зразком) 

Форми контролю 
Максимальна кількість 

балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

тестові та практичні завдання з кожного модуля; 3 х 10 балів =30 балів 

Представлення результатів науково-дослідних робіт на 
студентських конкурсах, конференціях тощо 

до 10 балів 

Презентація та захист індивідуальних  робіт  до 10 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

12.  Викладач / викладачі 
Мірошник О.Ю., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.  
 

13. Забезпечення  Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. Компьютери. 
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ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ФВД24   Статистика  (рівень В - Фінансово-банківська статистика) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 

 
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: поєднання теоретичних 

знань з банківської справи, загальної теорії статистики із практичними прийомами та методами 

статистичної обробки і аналізу банківської інформації, здійснення фінансово–економічних 

розрахунків. 

 

2. Заплановані результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: постанови, розпорядження, накази Верховної Ради України, Національного банку 

України, Міністерства фінансів та інших органів у межах регулювання банківською системою 

України; основні теоретичні та методологічні принципи економіко-статистичного вивчення 

кількісних закономірностей масових явищ та процесів, які пов’язані з банківською сферою;

 суть та принципи побудови системи показників банківської статистики, її місце та роль 

серед інших статистичних дисциплін; сутність та економічну характеристику ресурсів 

банків;зміст кредитних операцій банку; сутність статистичних методів оцінки кредитної діяльності 

банків; систему показників управління активами та пасивами банку; сутність, значення та структуру 

доходів, витрат, прибутку банку; систему статистичних показників платоспроможності, 

ліквідності; правила складання та оприлюднення статистичної звітності банків України. 

 

3. Форми і методи контролю: 

–  Усне та письмове опитування. 

– Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття. 

– Тестування. 

– Підготовка доповідей з дисципліни. 

– Участь в колоквіумах . 

– Залік. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів здійснюється на основі результатів поточного 

контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на семінарських 

заняттях і оцінюється сумою набраних 100 балів.  

5. Хто викладає дисципліну: 

Волохата В.Є., кандидат економічних наук, доцент 
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ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна  
дисципліна 

ФВД25   Ризикологія 

1. Офіційна назва освітньої 
програми 

 «Фінанси та банківська справа» 

2. 
Спеціальність 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

5. Статус дисципліни вибіркова 

6.  

Мета вивчення 
дисципліни 

ознайомлення студентів із сучасними науковими досягненнями в 
теоретичних питаннях ризику, способами оцінки ризикових ситуацій, 
методами прогнозування кінцевого результату а також розвиток логічного 
мислення у студентів щодо пошуку найбільш ефективних управлінських 
рішень та вибору оптимальної стратегії в умовах невизначеності, 
випадковості і конфлікту 

7. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Студент демонструє належний рівень знань у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, 
особливості функціонування фінансових систем, фінансової термінології 
РНД 2 Студент визначає  методичні інструменти 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 
РНД 3 Студент обирає та застосовує економіко-математичні та статистичні 
методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у 
фінансових сферах.  
РНД 4 Студент збирає, обробляє, систематизує і узагальнює інформацію про 
діяльність банків та умови їх функціонування 
 РНД 5 Здатність студента до прогнозування, розробки стратегій управління 
конкурентоспроможністю банків та процесів формувань конкурентних 
переваг на ринку. 
РНД 6 Оволодіння знаннями щодо аналізу ефективності впровадження 
міжнародних стандартів управління банківської діяльності та організації 
взаємовідносин національних банків з міжнародними  фінансовими 
установами  
РНД 7 Формування навичок управління банківськими ризиками з метою 
мінімізації витрат 
РНД 8 Здатність студента діагностувати причини і визначати фактори 
розвитку кризових явищ та мінімізувати негативні наслідки їх прояву на 
макро та мікро рівні. 
 

8. 

Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Тема 1. Поняття та класифікація ризику. Основні засади якісного аналізу 
ризику. 
Тема 2.Основні підходи щодо кількісного аналізу ризику. 
Тема 3. Система  кількісних показників оцінки ступеня ризику. 
Тема 4.  Застосування теорії корисності в ризикології. 
Тема 5.  Диверсифікація як спосіб зниження ризику: елементи теорії 
портфеля . 
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Тема 6. Моделювання інвестиційних процесів в умовах невизначеності.  
Тема 7. Вартість, час та ризик. 
Тема 8. Запаси, резерви як способи зниження ризику. 

9. Форми поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль –залік– 50 балів 

10. Мова навчання українська  

11. Критерії оцінювання 
результатів навчання 
в спільній РНП не 
вказується, а 
зазначається в кожному 
описі відповідно до 
наявних особливостей 
за даним зразком) 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

усна перевірка (опитування, розв'язання 
проблемних та ситуаційних вправ тощо) на 
семінарах, практиках, 

30балів 

Тести 10балів 

практична перевірка - розв'язання задач, 
вправ 

10балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

12.  Викладач / викладачі Старший викладач Вядрова Н.Г. 

13. 
Забезпечення 

Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 
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ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна 
дисципліна 

ФВД26  Економічний аналіз (рівень В - Фінансовий аналіз) 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

"Фінанси та банківська справа" 

Фокус освітньої 
програми 

Варіативні компоненти  "Банківська справа" 

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни 
в кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус дисципліни вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати практичні завдання з фінансового і 
проектного аналізу в системі прийняття управлінських рішень 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Демонструє знання економічних категорій, законів, причинно-
наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами 
в процесі здійснення фінансового і проектного аналізу 
РНД 2 Розуміє місце і значення аналітичної та контрольної систем в 
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації, а 
також організаційно-економічний механізм управління підприємством у 
вирішенні проблем фінансового і проектного аналізу в системі прийняття  
ефективних управлінських рішень  
 РНД 3 Володіє методичним інструментарієм та розуміє особливості практики 
здійснення фінансового і проектного аналізу діяльності підприємств різних 
форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів.   
РНД 4 Визначає сутність об’єктів фінансового і проектного аналізу та розуміє їх 
роль і місце в системі прийняття управлінських рішень суб’єкта 
господарювання. 
РНД 5 Формує та аналізує фінансову, управлінську, податкову і статистичну 
звітність підприємств та правильно інтерпретує отриману інформацію для 
прийняття стратегічних  управлінських рішень. 
РНД 6 Вміє застосовувати економіко-математичні методи та моделі, 
комп’ютерні технології в процесі здійснення фінансового і проектного аналізу 
суб’єктів господарювання 
РНД 7  Володіє загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 
фінансового стану підприємства, а також аналізу і оцінки інвестиційних проектів 
з урахуванням невизначеності та ризику. 
РНД 8 Усвідомлює особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 
господарювання та демонструє розуміння їх ринкового позиціонування.  

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. значення і теоретичні основи фінансового аналізу 
Тема 2. інформаційне забезпечення фінансового аналізу 
Тема 3. аналіз майна підприємства 
Тема 4. аналіз оборотних активів 
Тема 5. аналіз джерел формування капіталу підприємства 
Тема 6. аналіз грошових потоків 
Тема 7. аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 
Тема 8. аналіз фінансової стійкості підприємства 



Варіативна компонента "Банківська справа" 
 

Тема 9. аналіз кредитоспроможності підприємства 
Тема 10. аналіз ділової активності підприємства 
Тема 11. аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 
Тема 12. аналіз інвестиційної діяльності підприємства 
 

Тема 13. комплексний аналіз фінансового стану підприємства 

Форми поточного 
та підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 100 балів. 
Підсумковий контроль – залік 

Мова навчання українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
 

Форми контролю 

Максимальна кількість 
балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  
Опитування або розв’язання проблемних ситуацій 
на семінарах до 10 балів 

Практична перевірка (розв’язання аналітичних 
задач, ситуаційних вправ) до 15 балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 20 балів 

Захист презентацій або  дослідно-аналітичних робіт  до 25 балів 

Підсумкова контрольна робота до 30 балів 
Всього за результатами поточного контролю: 100 
Всього 100 

 

Викладач/   
викладачі 

Піскунов Р.О., к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування  

Забезпечення  1.Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. Комп’ютери. 
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ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна 
дисципліна 

ФВД27  Банківська система (рівень С - Банківські операції ІІ) 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

"Фінанси та банківська справа" 

Фокус освітньої 
програми 

Варіативні компоненти  "Банківська справа" 

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни 
в кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус дисципліни вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

формування у студентів системи базових знань про функціонування банків, засвоєння 
теоретичних засад і методології проведення банківських операцій та надання 
банківських послуг, набуття практичних навичок виконувати банківські операції.  

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1  Здобувач демонструє знання сутності функціонування банківських установ, 
основних цілей та задач банківської діяльності в сучасних умовах; 
РНД 2 Здобувач демонструє знання економічного змісту та механізму здійснення 
базових банківських операцій і надання банківських послуг; 
РНД 3  Здобувач демонструє знання теоретичних основ сучасної банківської системи та 
досвіду застосування нових технологій проведення банківських операцій у вітчизняних 
та закордонних банках; 
РНД 4 Здобувач орієнтується в основних законах та підзаконних нормативно-правових 
актах, що регулюють банківську діяльність; 
РНД 5  Здобувач вміє застосовувати та обґрунтовувати основні банківські терміни і 
поняття, аналізувати банківські явища і процеси; 
РНД 6  Здобувач демонструє особливості структурної побудови банківської системи, 
систему  та органи управління банком, і організаційну структуру його функціональних 
підрозділів, правові засади організації  взаємовідносин, зміст банківської політики та 
засоби її реалізації;  
РНД 7 Здобувач вміє  оформляти банківські документи, необхідні для відкриття 
депозитів, вкладів, надання кредитів, міжбанківських кредитів; визначати розмір 
процентної ставки по депозитах та кредитах, керуючись відповідними нормативними 
документами, нараховувати проценти та проводити операції по їх сплаті чи 
погашенню; працювати з фінансовими звітами банку, здійснювати аналіз та оцінку 
діяльності банку, визначати розмір наявних банківських ресурсів та потребу в них, 
тощо; 
РНД  8 Здобувач вміє поєднувати набуті теоретичні знання з практичним здійсненням 
банківських операцій, використовувати сучасні методи аналізу банківської діяльності, 
досліджувати  іноземний досвід та можливість впровадження  нових банківських 
продуктів в практику вітчизняних банків. 

 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Види банків, порядок їх створення та основи організації діяльності 
Операції банків з формування власного капіталу 
Операції банків із залучення коштів 
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Операції банків із запозичення коштів 
Організація та забезпечення касової роботи банків 
Операції банків з обслуговування безготівкового платіжного обороту 
 Основи організації кредитних операцій банків та управління кредитним ризиком 
Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту 
Операції банків з векселями 
Операції банків з цінними паперами 
Організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті 
Торговельні та неторговельні поточні операції банків в іноземній валюті 
Операції з надання банківських послуг 
14. Операції Національного банку України 

Форми поточного 
та підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

Мова навчання Українська 

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 
навчання 

Заочна 
(дистанційна) 
форма навчання 

Поточний контроль:  
Змістовний модуль 1  
Змістовний модуль 2 
Змістовний модуль 3 

1 х 5 балів = 5 балів 
1 х 5 балів = 5 балів 
1 х 5 балів = 5 балів 

1 х 5 балів = 5 балів 
1 х 5 балів = 5 балів 
1 х 5 балів = 5 балів 

Тестове опитування  5 х 5 балів = 25 балів 
5 х 5 балів = 25 
балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 5 балів 

Презентація та захист індивідуальної 
(дослідницько-аналітичної) роботи до 5 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 
Підсумковий контроль: екзамен 50 
Всього 100 

 

Викладач/   
викладачі 

 Вядрова Н.Г., ст.викладач 
Волохота В.Є., к.е.н., ст.викладач 

Забезпечення Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 
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ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ФВД28   Внутрішній аудит у банку 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 

Сертифікаційний пакет «Регіональне банківництво» 
Кількість кредитів за ECTS 6 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: є набуття студентами 
теоретичних і методичних знань з основ контролю і аудиту в банку, отримання і засвоєння 
практичних навичок з планування, організації і проведення аудиту в банку, вміння 
використовувати набуті знання у практичній діяльності. 

2. Заплановані результати навчання: є оволодіння студентами практичними прийомами 
організації та проведення аудиту окремих банківських операцій, формування творчого мислення 
та самостійності в прийнятті рішень при узагальненні та реалізації результатів аудиту.         

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
− законодавчу базу, інструктивні матеріали, що регламентують проведення аудиту в банку; 
− прийоми і методи фактичного і документального контролю; 
− методику планування і організації  аудиту в банку; етапи облікового циклу та рівні контролю в 

банку; принципи побудови та взаємозв'язок форм фінансової звітності як інформаційної бази 
контролю та аудиту; етапи проведення контролю та аудиту в банку; 

− методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів контролю та аудиту. 
вміти: 

− проводити оцінку даних внутрішнього контролю та можливості їх  використання при проведення 
ревізії; 

− використовувати документальні прийоми і методи контролю; 
− проводити контрольні інвентаризації та використовувати фактичні прийоми контролю; 
− складати плани та програми  проведення аудиту; 
− проводити перевірки та аудит окремих банківських операцій; 
− аналізувати первинні та зведені документи банку; 
− оформляти проміжні результати аудиту в робочих документах аудитора; 
− складати аудиторський висновок; 
− визначати вплив порушень на діяльність банку. 

3. Форми і методи контролю: 
− Усне та письмове опитування. 
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття. 
− Тестування. 
− Написання контрольних робіт. 
− Виконання індивідуальних завдань.  
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів. 
− Залік. 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі 
результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою 
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях 
навчальної дисципліни «Внутрішній аудит в банку» становить 50 балів. 
5. Хто викладає дисципліну:  к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування. 


