
ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

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

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна  
дисципліна 

ЗОД4   УБС студія «Банківська система (рівень А)» 

1. 
Офіційна назва освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика та аудит», «Фінанси та банківська справа», «Менеджмент і 
глобальний бізнес», «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека у фінансових тех-
нологіях»  

2. 
Спеціальність 

 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 
073 Менеджмент, 122 Комп’ютерні науки, 125 Кібербезпека  

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

5. Статус дисципліни обов'язкова 

6.  
Мета вивчення дисцип-
ліни 

Полягає у формуванні у здобувачів знань теоретико-методичних і організа-
ційно-правових засад функціонування банківської системи, забезпечення 
стабільності її функціонування, а також регулювання та нагляду за банківсь-
кою діяльністю.  

7. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД1. Здатен демонструвати теоретичні знання формування та  функціону-
вання банківської системи. 
РНД2. Здатен розуміти правову організацію банківської діяльності, роль 
держави та НБУ в становленні банківської системи. 
РНД3. Здатен демонструвати знання видів банківських операцій та оцінюва-
ти їх вплив на діяльність банківської установи. 
РНД4. Здатен аналізувати ризики банківської діяльності та визначати шляхи 
їх мінімізації. 
РНД5. Здатен демонструвати розуміння порядку фінансового моніторингу. 
РНД6. Здатен демонструвати знання щодо функціонування Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб в Україні та його регулятивної діяльності. 
РНД7. Здатен розуміти сутність та методи забезпечення  фінансової безпеки 
у банківському секторі. 

8. 

Зміст навчальної дисци-
пліни за темами 

Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності 
Тема 2. Теоретичні засади організації банківської системи 
Тема 3. Організаційно-правові засади діяльності центрального банку у бан-
ківських системах  різних країн 
Тема 4. Правові засади діяльності Національного банку України 
Тема 5. Організація діяльності та менеджмент банку 
Тема 6. Види банківських операцій 
Тема 7. Валютні операції. Валютна політика та валютне регулювання 
Тема 8. Банки на ринку банківських послуг 
Тема 9. Ризики у банківській діяльності 
Тема 10. Банківська система в умовах глобалізації 
Тема 11. Стабільність банківської системи 
Тема 12. Державне регулювання банківської діяльності 
Тема 13. Фінансовий моніторинг у банку 
Тема 14. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні 
Тема 15. Фінансова безпека банківського сектору 

9. 
Форми поточного та 
підсумкового контролю 

Денна форма навчання: 
За результатами поточного контролю:  50 балів 
Підсумкова контрольна робота: 50 балів 

10. Мова навчання Українська 

11. Критерії оцінювання 
результатів навчання 
в спільній РНП не вказу-

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Поточний контроль: Денна форма навчання 

Усна доповідь,  доповнення  3*3 бали = 9 балів 



ється, а зазначається в 
кожному описі відпові-
дно до наявних особли-
востей за даним зраз-
ком) 

Перевірка виконання практичних завдань 4*3 бали = 12 балів 

Контрольна робота (тестування) 4*5 бали = 20 балів 

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

до 9 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумкова контрольна робота:  50 

Всього 100 

12.  Викладач / викладачі Пасічник І.В. 

13. 
Забезпечення 

1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

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

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна  
дисципліна 

ГОД4 «Фінанси, гроші та кредит» 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінанси та  банківська справа» 

2. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

3. Освітній ступінь бакалавр 

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

5. Статус дисципліни обов’язкова 

6.  
Мета вивчення ди-
сципліни 

формування базових знань з теорії грошей, фінансів та кредиту, засвоєння зако-
номірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як  теоретичної основи 
державної фінансової політики і розвитку грошово-кредитної та фінансової сис-
теми. 

7. 

Очікувані результа-
ти навчання 

РНД 1.  Здобувач демонструє знання природи грошей та їх функцій, ролі гро-
шей і кредиту в умовах ринкової організації виробництва 
РНД 2. Здобувач демонструє знання основних закономірностей та специфіки 
функціонування грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної 
грошово-кредитної політики, особливостей вітчизняної та зарубіжних ринкових 
моделей грошового обігу і кредиту 
РНД 3.  Здобувач демонструє знання принципів та форм організації сучасної гро-
шово-кредитної системи; структури та практичних засад функціонування грошо-
вої системи України 
РНД 4. Здобувач орієнтується в основних закономірностей розвитку і функціону-
вання валютного ринку та валютної системи 
РНД 5.  Здобувач вміє застосовувати та обґрунтовувати основні фінансові 
терміни і поняття, аналізувати фінансові явища і процеси 
РНД  6. Здобувач демонструє особливості структурної побудови фінансової сис-
теми, характер управління фінансовою системою, правові засади організації фі-
нансових відносин, зміст фінансової політики та засоби її реалізації;  
РНД 7. Здобувач вміє обґрунтовувати економічну природу податків, характеризу-
вати елементи системи оподаткування, аналізувати принципи побудови та зако-
номірності податкової системи в Україні;   
РНД  8. Здобувач вміє визначати місце та роль бюджету держави в системі дер-
жавних фінансів, склад доходів та видатків бюджету; аналізувати структуру і 
принципи побудови бюджетної системи, особливості міжбюджетних взаємовід-
носин в Україні, складові бюджетного процесу, економічні та соціальні наслідки 
бюджетного дефіциту 

8. 

Зміст навчальної 
дисципліни за те-
мами 

1. Сутність і функції грошей 
2. Грошовий оборот і грошові потоки 
3. Грошовий ринок 
4. Грошові системи 
5. Інфляція та грошові реформи 
6. Валютний ринок 
7. Теорії грошей 
8. Сутність і функції кредиту 
9. Фінансове посередництво грошового ринку 
10. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 
11. Фінансова система 
12. Фінансове право і фінансова політика 
13. Податки. Податкова система 
14. Державні фінанси 
15. Фінанси суб’єктів господарювання 



16. Фінансовий ринок 
17. Страхування. Страховий ринок 
18. Міжнародні фінанси 

9. Форми поточного та 
підсумкового конт-
ролю 

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

10. Мова навчання Українська, англійська 

11. Критерії оцінюван-
ня результатів на-
вчання 
в спільній РНП не 
вказується, а зазна-
чається в кожному 
описі відповідно до 
наявних особливос-
тей за даним зраз-
ком) 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Змістовний модуль «Гроші та кре-
дит»,  
Змістовний модуль «Фінанси» 

2 х 5 балів =10 балів 
2 х 5 балів =10 балів 

Тестове опитування 1 х 10 балів = 10 балів 

Тези та виступ на науковій конфере-
нції 

до 10 балів 

Презентація та захист індивідуальної 
(дослідницько-аналітичної) роботи 

до 10 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 

50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 

12.  Викладач / викла-
дачі 

Погореленко Н.П., доцент, к.е.н. 
Орєхова К.В., доцент, к.е.н. 

13. 
Забезпечення 

Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна  
дисципліна 

ГОД7 «Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

 «Бізнес-аналітика і аудит», «Фінанси та банківська справа», «Менеджмент та 
глобальний бізнес» 

2. 
Спеціальність 

071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 
073 «Менеджмент» 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський)  

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

5. Статус дисципліни обов’язкова  

6.  
Мета вивчення ди-
сципліни 

Оволодіння науково-теоретичними та практичними знаннями щодо правового 
регулювання діяльності суб’єктів господарювання в Україні, основ захисту прав і 
законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин.  

7. 

Очікувані результа-
ти навчання 

РНД 1 Володіє основними засадами правового статусу суб’єктів господарської 
діяльності в Україні, порядок їх створення, функціонування та припинення; 

РНД 2 Здатний приймати організаційно-правові рішення з питань діяльності 
суб’єктів господарювання РНД 3 Здатний визначати найдоцільнішу правову 
форму організації суб’єкта господарювання  

РНД 4 Визначає коло положень спеціального законодавство щодо регулювання 
окремих сфер господарської діяльності  

РНД 5 Вміє готувати ідеї, розробляти проекти, готувати пропозиції практичного і 
наукового характеру з метою забезпечення діяльності суб’єктів господарської 
діяльності в формі тез, статей, есе тощо.    

8. 

Зміст навчальної 
дисципліни за те-
мами 

Тема 1. Поняття та види суб’єктів господарського права 
Тема 2. Правовий статус підприємств 
Тема 3. Господарські товариства та об’єднання підприємств 
Тема 4. Державне регулювання господарської діяльності 
Тема 5. Правовий режим майна суб’єктів господарювання 
Тема 6. Правове регулювання приватизації 
Тема 7. Господарські зобов’язання та договори 
Тема 8. Публічні закупівлі 
Тема 9. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання 
Тема 10. Правове регулювання банкрутства та фінансової реструктуризації 

9. Форми поточного та 
підсумкового конт-
ролю 

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

10. Мова навчання Українська, англійська, російська 

11. Критерії оцінюван-
ня результатів на-
вчання 
в спільній РНП не 
вказується, а зазна-
чається в кожному 
описі відповідно до 
наявних особливос-
тей за даним зраз-
ком) 

За результатами опанування кожної теми: 8 балів (тест – 2 бали; виконання інших 
завдань: вирішення ситуаційних завдань, написання есе, тез, доповідей - 6 ба-
лів); 
Разом: 10тем x 8 балів=80 балів; 
Контрольні заходи: 20 балів; 
Разом: 100 балів 

12.  Викладач / викла-
дачі 

Галич Роман Володимирович, к.ю.н., доцент 

13. Забезпечення  Moodle, Youtube, Правова програма «Ліга:Закон». 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна  
дисципліна 

ГОД11 Фінанси підприємств 

Офіційна назва освітньої 
програми 

  «Фінанси та  банківська справа» 

Спеціальність  072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітній ступінь бакалавр 

Обсяг дисципліни в кре-
дитах ЕСТ8 

6 кредитів 

Статус дисципліни обов'язкова 

Мета вивчення дисциплі-
ни 

Полягає у формуванні системи базових знань з теорії і практики фінансових відно-
син суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового плану-
вання, організації фінансової діяльності підприємств 

Очікувані результати на-
вчання 

РНД1. Здобувач демонструє знання сутності фінансів підприємств, особливостей 

формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства, контролю за ефекти-

вністю їх використання 

РНД2. Здобувач застосовує дані фінансової звітності та результати фінансового 

аналізу для прийняття управлінських рішень та вирішення конкретних практичних 

ситуацій 

РНД3. Здобувач створює рекомендації чи пропозиції шляхів розв’язання проблем 

підприємства, що опинилась в умовах погіршення фінансового становища чи фінан-

совій кризі 

РНД4. Здобувач оцінює та надає економічну інтерпретацію отриманих показників 

фінансового аналізу діяльності підприємства 

РНД5. Здобувач обирає критерії та складає судження про об’єкт на підставі обра-

них доказів з метою побудови ефективних комунікаційних мереж підприємства з 

контрагентами 

РНД6. Здобувач демонструє навички складання та аналізу фінансової звітності під-

приємства 

РНД7. Здобувач розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх взаємозв’язки 

та відхилення фактичних даних від їх нормативних або бюджетних значень, і за да-

ними висновків узагальнює інформацію для одержання найбільш ефективного ре-

зультату 

РНД8. Здобувач демонструє здатність контролю цільового та оптимального форму-

вання та використання фінансових ресурсів підприємства. 

Зміст навчальної дисцип-
ліни за темами 

Тема 1. Основи фінансів підприємства 
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 
Тема 3. Формування доходів та витрат підприємств, грошові потоки 
Тема 4. Формування, розподіл та використання прибутку підприємств 
Тема 5. Фінансові аспекти використання основних засобів та інших необоротних 
активів 
Тема 6. Фінансування та організація обігових коштів підприємств  
Тема 7. Оподаткування підприємств 
Тема 8. Кредитування підприємств 
Тема 9. Фінансове планування на підприємствах 
Тема 10. Фінансовий аналіз діяльності підприємств 
Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємства 

Форми поточного та 
підсумкового 

контролю 

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



Мова навчання Українська 

Критерії оцінювання ре-
зультатів навчання 

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

Викладач/викладачі Гнип Н.О., к.е.н., ст. викладач  
 

Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Компьютери. 

 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра фінансів, банківської справита страхування 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна  
дисципліна 

ГОД12 Страхування 

Офіційна назва освіт-
ньої програми 

«Бізнес-аналітика та аудит», «Фінанси та банківська справа», «Менеджмент і глобаль-
ний бізнес» 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Ме-
неджмент 

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ЕСТ8 

6 кредитів 

Статус дисципліни обов'язкова 

Мета вивчення дисци-
пліни 

Полягає у наданні студентам базових знань з питань  теорії та практики організації 
страхових фінансових відносин  суб'єктів  господарювання для успішної роботи в умо-
вах ринкових відносин; тенденції розвитку страхового ринку  України. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД1. Здатен демонструвати знання з основних категорій страхування, її класифікації 
та страхових ризиків. 
РНД2.  Здатен демонструвати розуміння та практичні навички щодо структурування 
та формування страхового ринку, страхової організації та державного регулювання 
страхової діяльності. 
РНД3. Здатен демонструвати знання та практичні навички щодо основних категорій та 
розрахунку основних видів страхування: страхування життя, страхування здоров’я, 
страхування майна юридичних осіб, страхування майна громадян, страхування 
відповідальності. 
РНД4. Здатен демонструвати розуміння та практичні навички щодо процесу пере-
страхування і співстрахування. 
РНД5. Здатен демонструвати знання та практичні навички до особливостей та методи-
ки актуарних розрахунків. 
РНД6. Здатен демонструвати знання та практичні навички щодо оцінки рівня фінансо-
вого результату страхової компанії. 
РНД7. Здатен створювати рекомендації щодо шляхів розв’язання проблем страхової 
компанії та фінансової надійності. 

Зміст навчальної дис-
ципліни за темами 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 
Тема.2. Класифікація страхування 
Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка 
Тема.4. Страховий ринок 
Тема 5. Страхова організація 
Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 
Тема 7. Страхування життя 
Тема 8. Страхування здоров’я  
Тема 9. Страхування майна юридичних осіб  
Тема 10. Страхування майна громадян  
Тема 11. Страхування відповідальності 
Тема 12. Перестрахування і співстрахування 
Тема 13. Основи актуарних розрахунків 
Тема 14. Доходи, витрати і прибуток страховика 
Тема 15. Фінансова надійність страхової компанії 

Форми поточного та 
підсумкового 

контролю 

Денна форма навчання: 
За результатами поточного контролю:  70 балів 
Підсумкова контрольна робота: 30 балів 
Заочна форма навчання: 
За результатами поточного контролю:  50 балів 
Підсумкова контрольна робота: 50 балів 
 



Мова навчання Українська 

Критерії оцінювання 
результатів навчання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 
форма навчання 

Заочна 
(дистанційна) форма нав-
чання 

Поточний контроль:   

Усна доповідь,  доповнення  5*3 бали = 15 балів 5*3 бали = 15 балів 

Перевірка виконання прак-
тичних завдань 

5*3 бали = 15 балів 5*5 бали = 25 балів 

Контрольна робота (тесту-
вання) 

6*5 бали = 30 балів 2*5 бали = 10 балів 

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

до 10 балів – 

Всього за результатами по-
точного контролю: 

70 50 

Підсумкова контрольна ро-
бота:  

30 50 

Всього 100 100 
 

Викладач/викладачі Головко О.Г., к.е.н., доцент 
Гнип Н.О., к.е.н., ст..викладач 

Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 

 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

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

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна 
 дисципліна 

ФОД 1 Інвестування (рівень А) 

Офіційна назва освіт-
ньої програми 

«Фінанси та  банківська справа» 

спеціальність 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітній ступінь Бакалаврський 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мета вивчення дисци-
пліни 

Формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних 
знань з питань організації, регулювання та управління інвестиційною діяльністю в 
умовах ринкової економіки, ознайомлення з методикою оцінки ефективності та 
обґрунтування доцільності інвестиційних рішень підприємств різних форм власно-
сті. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Здобувач демонструє знання природи інвестицій,  їх функцій та їх класифіка-
ції; 
РНД 2 Здобувач знає особливості інвестиційного процесу в державах із ринковою 
економікою; формує перелік інвесторів та учасників інвестиційної діяльності; 
РНД 3 Здобувач розуміє взаємозв’язок інвестиційного та фінансового ринків; 
РНД 4 Здобувач визначає характерні риси інвестиційного клімату та фактори, що на 
нього впливають; 
РНД 5 Здобувач демонструє знання сутності фінансових  та реальних інвестицій, 
похідних цінних паперів, особливості венчурного інвестування; 
РНД 6 Здобувач визначає напрями інвестування індивідуальними інвесторами та 
галузевими, територіальними угрупуваннями; 
РНД 7 Здобувач розробляє бізнес-план інвестиційного проекту, виконує порівня-
льний аналіз підходів до життєвого циклу інвестиційного процесу в ринковій еко-
номіці; 
РНД 8 Здобувач обґрунтовує економічну ефективність реалізації інвестиційних 
проектів, володіє методикою оцінювання інвестиційної привабливості держави, 
регіонів, галузей, підприємств; 
РНД 9 Здобувач визначає напрями політики держави щодо залучення іноземних 
інвестицій;  формулює заходи щодо поліпшення міжнародної інвестиційної діяль-
ності; 
РНД 10. Здобувач виконує порівняльний аналіз інвестування комерційних банків, 
кредитних спілок, лізингових компаній, пенсійних фондів, страхових компаній, 
інвестиційні компанії (фондів); 
РНД 11 Здобувач визначає оптимальну структуру фінансових ресурсів; прогнозує 
джерела фінансування інвестиційної діяльності та виявляє взаємозв’язок між її 
ризикованістю та ефективністю; виявляє альтернативні можливості вкладення ін-
вестиційних ресурсів; 
РНД 12 Здобувач володіє способами реалізації інвестиційних проектів; здійснення 
моніторингу інвестиційного процесу; з’ясовує умови прийняття інвестором вико-
наних робіт. 

Зміст навчальної дис-
ципліни за темами 

Тема 1. Методологічні основи інвестування 
Тема 2. Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності 
Тема 3. Організаційно - правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної дія-
льності 
Тема 4. Фінансові інвестиції 



Тема 5. Інвестиції в засоби виробництва 
Тема 6. Інноваційна форма інвестицій 
Тема 7. Залучення іноземного капіталу 
Тема 8. Обґрунтування доцільності інвестування 
Тема 9. Інвестиційні проекти 
Тема 10. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 
Тема 11. Менеджмент інвестицій 
Тема 12. Використання інвестицій 

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 

Поточний контроль:  

Бізнес-кейс 1 «Менеджмент», 
Бізнес-кейс 2 «Управлінський облік» 

2 х 10 балів = 20 балів 

Есе 1 х 10 балів = 10 балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 10 балів 

Презентація та захист індивідуальної (дослідницько-
аналітичної) роботи 

до 10 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

Викладач/   викладачі Орєхова Катерина Віталіївна, к.е.н., доцент 

Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери; 
4. Електронні ресурси інститутів 

 
  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

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

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна 
 дисципліна 

ФОД 2 Банківська система (рівень В - Банківські операції) 

Офіційна назва освітньої 
програми 

 Фінанси та банківська справа 

спеціальність 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни в кре-
дитах ECTS  

6 кредитів  

Статус дисципліни обов’язкова 

Мета вивчення дисцип-
ліни 

формування у студентів системи базових знань про функціонування банків, засво-
єння 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 систе-
ми 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 систе-
ми, систему  та органи управління банком, і організаційну структуру його функціо-
нальних 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 норматив-
ними 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 здійснен-
ням банківських операцій, використовувати сучасні методи аналізу банківської 
діяльності, досліджувати  іноземний досвід та можливість впровадження  нових 
банківських продуктів в практику вітчизняних банків. 

 

Зміст навчальної дисци-
пліни за темами 

Види банків, порядок їх створення та основи організації діяльності 
Операції банків з формування власного капіталу 
Операції банків із залучення коштів 
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 конфе-
ренції 

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. 

 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

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

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна 
 дисципліна 

ФОД 3 Страхування (рівень В – Страхові послуги) 

Офіційна назва освітньої 
програми 

«Фінанси та банківська справа» 

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни в кре-
дитах ECTS  

6 кредитів 

Статус дисципліни обов'язкова 

Мета вивчення дисцип-
ліни 

Полягає у наданні студентам базових знань з питань  формування знань з органі-
зації та функціонування страхового ринку України, розкриття сутності та основної 
ролі страхової системи країни 

Очікувані результати 
навчання 

РНД1. Здатен демонструвати знання економічної категорії страхова послуга, асор-
тименту діючих страхових послуг,  їх сферу розповсюдження та місце в умовах роз-
витку економіки України.  
РНД2.  Здатен демонструвати розуміння та практичні навички щодо страхування 
як фінансово-кредитних відносин та страхових послуг як об'єкту управління. 
РНД3. Здатен демонструвати знання та практичні навички щодо економічної сут-

ності і змісту окремих видів страхових послуг.  

РНД4. Здатен демонструвати розуміння та практичні навички щодо фінансового 

обчислення, пов'язаних із складанням угод різних видів страхування. 

РНД5. Здатен демонструвати знання та практичні навички до розрахунку розміру 

страхового резерву, достатнього для виконання зобов'язань страховиком по стра-

ховій угоді. 

РНД6. Здатен демонструвати знання та практичні навички щодо визначення стра-

хового тарифу  по особовому, майновому страхуванню, страхуванню відповідаль-

ності та підприємницьких ризиків. 

Зміст навчальної дисци-
пліни за темами 

Тема 1. Страхова послуга і особливості її реалізації  
Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди  
Тема 3. Страхування життя та пенсій 
Тема 4. Страхування від нещасних випадків  
Тема 5. Медичне страхування 
Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків 
Тема 7. Сільськогосподарське страхування  
Тема 8. Страхування технічних ризиків  
Тема 9. Страхування кредитних і фінансових ризиків  
Тема 10. Автотранспортне страхування  
Тема 11. Морське страхування 
Тема 12. Авіаційне страхування 
Тема 13. Страхування майна громадян 

Форми поточного та 
підсумкового контролю 

Денна форма навчання: 
За результатами поточного контролю:  70 балів 
Підсумкова контрольна робота: 30 балів 
Заочна форма навчання: 
За результатами поточного контролю:  50 балів 
Підсумкова контрольна робота: 50 балів 

Мова навчання Українська 



Критерії оцінювання 
результатів навчання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 
форма навчання 

Заочна 
(дистанційна) форма навчан-
ня 

Поточний контроль:   

Усна доповідь,  доповнен-
ня  

5*3 бали = 15 балів 5*3 бали = 15 балів 

Перевірка виконання прак-
тичних завдань 

5*3 бали = 15 балів 5*5 бали = 25 балів 

Контрольна робота (тесту-
вання) 

6*5 бали = 30 балів 2*5 бали = 10 балів 

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

до 10 балів – 

Всього за результатами 
поточного контролю: 

70 50 

Підсумкова контрольна 
робота:  

30 50 

Всього 100 100 
 

Викладач/   викладачі Гнип Н.О., к.е.н., ст..викладач 

Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 

 

 

  



ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Назва дисципліни ЗОД1 УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні  комуніка-

ції в бізнесі» 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Назва дисципліни ЗОД2 Інформаційні технології (рівень А) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Назва дисципліни ЗОД3 Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-

комунікації 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 12 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 
 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Назва дисципліни ЗОД5   УБС студія «Лідерство та командна робота» 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 12 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Назва дисципліни ГОД1 Вища математика 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf  

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни ГОД2  Макроекономіка та мікроекономіка (рівень А) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 12 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Назва дисципліни ГОД3  Статистика  
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Назва дисципліни ГОД5   Економіко-математичні методи і моделі 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 
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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Назва дисципліни ГОД6   Міжнародна та регіональна економіка 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Назва дисципліни ГОД8  Бухгалтерський облік  
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
 Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/3_071_bakalavrobov..pdf 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни ГОД9   Менеджмент та управлінський облік 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни ГОД10   Маркетинг 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Назва дисципліни ГОД13   Економічний аналіз (рівень А) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
 Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/3_071_bakalavrobov..pdf 
 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни ГОД14   Цифрова економіка 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 
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