
 
Дисципліна Банківські послуги 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вивчення курсу «Банківські послуги» базується на знаннях таких 

дисциплін, як: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Економічна 

теорія», «Гроші і кредит», «Інвестування». 

Що буде вивчатися формування теоретичних знань про операції та послуги банків на 

ринку банківських послуг. завдання і функціїбанку, методи 

проведення та надання банківських послуг;  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

засвоєння теоретичних засад і методології проведення 

банківських операцій та надання банківських послуг; набуття 

вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ, 

аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання 

взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між 

НБУ і комерційними банками на ринку банківських послуг.. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 

ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію. 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових систем. 

Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. 

Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність планувати та управляти часом. 

Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування). 

Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення фінансових задач. 

Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання 

фінансового ринку. 



Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за 

професійні рішення. 

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 

 

 


