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Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у 

студентів системи базових знань щодо принципів побудови, 

механізму та організаційно-правових засад функціонування  

сучасної банківської системи, тенденцій її розвитку, ролі 

банківської системи в економічному розвитку країни, 

засвоєння закономірностей функціонування елементів 

банківської системи. 
 



                           ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 
 

   - з’ясування ролі банківської системи в економічному розвитку держави, її сутності та 

принципів побудови, механізмів функціонування; 

   - означення місця центрального банку в діяльності банківської системи та набуття вмінь       

   -  дослідження впливу інструментів грошово-кредитної політики  на діяльність комерційних 

банків, стабільність грошової одиниці; 

   -  визначення основних засад функціонування комерційних банків, дослідження банківських 

продуктів, операцій, послуг та набуття вмінь виконувати конкретні банківські  операції; 

аналіз причин утворення і тенденцій розвитку міжбанківських об’єднань; 

   - з’ясування ролі управління банківськими ризиками в діяльності банків та набуття вмінь 

оцінки банківських ризиків; 

   - дослідження механізму забезпечення контролю та безпеки банківської діяльності і набуття 

практичних вмінь  аналізу фінансового стану комерційного банку; 

   - означення сутності диджиталізації в банківській діяльності та набуття вмінь здійснення 

банківських операцій і послуг в реаліях диджиталізації; 

   - визначення причин та механізмів взаємодії банків з іншими професійними учасниками 

фінансового ринку; 

   - окреслення ролі банківських служб у сфері функціонування банків; 

   - дослідження зарубіжного досвіду та міжнародних стандартів ведення банківського бізнесу; 

   - дослідження діяльності банківської системи на світовому рівні 
 



Тема 1. Банківська система: сутність, типи, 

принципи та функції 

     Банківська система – це законодавчо визначена та 
чітко структурована і субординована сукупність 
фінансових посередників, які здійснюють банківську 
діяльність на постійній професійній основі 



Тема 2. Центральний банк та його місце в 

банківській системі країни 
         Центральний банк - установа (здебільшого 

державний орган), яка регулює діяльність банків у 

країні, проводить монетарну  та  валютно-курсову 

політику  держави або спільноти держав  

ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ: 

 здійснення банківського регулювання та нагляду  (забезпечення 

стабільності банківської системи); 

 банк банків; 

 банкір та фінансовий агент уряду; 

 формування та виконання монетарної політики держави, 

 регулювання грошової  маси та емісія грошей; 



Тема 3. Комерційні банки як провідні суб’єкти 

банківської системи та фінансового посередництва 

       Банк – це юридична особа, котрій на підставі ліцензії та діючого 

законодавства надано право здійснювати банківські операції на комерційній 

основі 



Тема 4. Банківські продукти, операції та послуги 

      Банківський продукт - результат діяльності банку на ринку, 

розроблений ним із урахуванням потреб потенційних та реальних 

клієнтів банку, який втілюється у формі послуги.  

      Банківська послуга - це форма задоволення потреб клієнтів банку, яка 

реалізується через виконання взаємопов’язаної сукупності банківських 

операцій.  

     Банківські операції -  це комплекс взаємопов’язаних дій, спрямованих 

на реалізацію економічних завдань банку як суб’єкта ринкових відносин, 

предметом яких є рух грошових коштів, цінних паперів, дорогоцінних 

металів або зобов’язання з їхнього переміщення, що здійснюється на 

підставі укладених договорів згідно з чинним законодавством.  

 



Тема 5. Міжбанківські об’єднання:  особливості  

їх  формування і функціонування 

Представники міжбанківських об'єднань: 

- асоціативного комерційного типу - консорціуми 

та картелі; 

-  корпоративного типу - концерни і трести. 

 



Тема 6. Банківські ризики та їх вплив на фінансову 

безпеку банку 

Банківський ризик — це ймовірність відхилення від запланованих 

(очікуваних) показників діяльності банку через здійснення активно-пасивних 

операцій, їх організацію, стан корпоративного управління та вплив факторів 

зовнішнього середовища, наслідки якої можуть бути негативними, нульовими 

або позитивним 



Тема 7. Контроль та безпека діяльності 

комерційних банків 

         Банківська безпека  - це стан стійкої 

життєдіяльності, за якого забезпечуються 

реалізація основних інтересів, пріоритетних 

цілей банків, захист від зовнішніх і 

внутрішніх дестабілізуючих факторів 

незалежно від умов їх функціонування. 

Базовим критерієм ефективності безпеки 

банківської діяльності є стабільність 

фінансового і економічного стану банку 



Тема 8. Диджиталізація в банківській діяльності 

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ПЕРЕВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
БАНКІВ В ЦИФРОВУ СФЕРУ: 

 здійснення інтернет банкінгу; 

 здійснення банківського еквайрингу; 

 здійснення мобільного банкінгу; 

 функціонування мобільних банків; 

 ведення банкінгу в «Хмарах»; 

 використання технологій блокчейн, шерінг та ін., що стали можливі завдяки процесам 
диджиталізації; 

 здійснення open-банкінгу 

 

 



Тема 9. Взаємодія банків з іншими 

професійними учасниками фінансового ринку 

 

 

 

Банки  як професійні учасники фінансового ринку здійснюючи 
власну діяльність можуть взаємодіяти з: 
 

- страховими компаніями; 
- інвестиційними компаніями; 
- кредитними спілками; 
- ломбардами; 
- факторинговими та форфейтинговими компаніями; 
- лізинговими компаніями 
- тощо. 
 



Тема 10. Банківські служби у сфері функціонування 

банків 

      Платіжна система -
  система, яка являє 
собою сукупність 
суб’єктів та відносини, 
що формуються між 
цими суб’єктами з 
приводу здійснення 
операції переказу коштів  



Тема 11. Зарубіжний досвід та міжнародні стандарти 

ведення банківського бізнесу 

Дотримання  міжнародних стандартів 

ведення банківського бізнесу – 

запорука успішності,  ефективності, 

конкурентоспроможності! 



Тема 12. Банківська система на світовому рівні 

 Міжнародна банківська справа – 
частина міжнародних фінансів, акцентована 
на банківській діяльності  міжнародного 
рівня, сформована завдяки специфічній 
системі методів та підходів організації й 
управління банківськими операціями 

 


