
Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри банківської справи за останні 5 років (2013-2017) 
 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни згідно 

з навчальними 

планами 

2015/2016, 

2016/2017, 

2017/2018 

Інформація про наявність (рік видання, повна назва видання або ЕВ – тільки електронний вигляд) 

навчального контенту 

(РПНД, 

конспект, 

посібник, 

підручник) 

планів практичних 

(семінарських) 

занять 

завдань для 

лабораторних робіт 

завдань для самостійної 

роботи студентів* 

* У разі використання 

інформаційних 

технологій під час 

виконання завдань для 

самостійної роботи 

студентів робиться 

позначка “ІТ” 

питань, задач, 

завдань або кейсів 

для поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплексної 

контрольної 

роботи 

(“+”, “-”) 

Гроші і кредит 2017, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Гроші та кредит" для 

студентів спеціальностей 

051 "Економіка", 071 

«Облік і оподаткування», 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" 

першого 

(бакалаврського) рівня 

усіх форм навчання 

[Електронний ресурс] 

 

 

2014, Гроші та кредит 

[Електронний ресурс]: 

підручник; затв. МОН 

2006, Методичні 

рекомендації до 

семінарських 

занять з 

навчальної 

дисципліни 

"Гроші та 

кредит" для 

студ. спец. 

6.050100 

"Банківська 

справа" ден. 

форми навч. 

2011, Методичні 

рекомендації до 

виконання 

лабораторних робіт 

в автоматизованій 

банківській системі 

"Віртуальний банк" 

з навчальної 

дисципліни "Гроші 

та кредит" для 

студентів напряму 

підготовки 

"Фінанси і кредит" 

2008, Методичні 

рекомендації до 

виконання самостійної 

роботи з навчальної 

дисципліни "Гроші та 

кредит" для студ. спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. 

ЕВ + 



 

2009, Практикум з 

навчальної дисципліни 

"Гроші та кредит": навч.-

практ. посіб. для студ. 

напряму підгот. "Фінанси і 

кредит" 

 

2008, Гроші та кредит: навч. 

посіб. у схемах і таблицях 

 

2008,  Гроші та кредит: 

конспект лекцій 

 

2007, Гроші та кредит: навч. 

посіб. 

 

2004, Гроші та кредит: навч. 

посіб. для самост. вивчення 

дисципліни 

Банківська справа 2016, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Банківська справа" для 

студентів спеціальності 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування"  

першого 

(бакалаврського) рівня 

усіх форм навчання 

[Електронний ресурс] 

 

ЕВ ЕВ ЕВ ЕВ + 

Банківські операції 2007, Робоча програма ЕВ 2011, Методичні 2011, Контрольні ЕВ + 



навчальної дисципліни 

"Банківські операції" для 

студ. спец. 6.050100 

"Банківська справа" ден. 

форми навч. 

 

2013, Банківська система: 

навч. посіб. 

 

2011, Методичні 

рекомендації до 

виконання практичного 

завдання "Оцінка 

кредитоспроможності 

позичальника" з 

навчальної дисципліни 

"Банківські операції"для 

студ. напряму підгот. 

"Фінанси і кредит" 

 

2009, Завдання до 

практичних занять з 

навчальної дисципліни 

"Банківські операції" для 

студ. спец. "Банківська 

справа" ден. форми навч.  

 

2008, Тестові завдання 

для перевірки знань 

студентів з навчальної 

дисципліни "Банківські 

операції" для студ. спец. 

"Фінанси" всіх форм 

навч. 

рекомендації до 

виконання 

лабораторних робіт 

в автоматизованій 

банківській системі 

"Віртуальний банк" 

з навчальної 

дисципліни 

"Банківські 

операції" для студ. 

напряму підготовки 

"Фінанси і кредит" 

завдання з навчальної 

дисципліни "Банківські 

операції" для студ. 

напряму підгот. 

"Фінанси і кредит" спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. 

 



 

2007, Банківські операції: 

конспект лекцій 

Банківська 
система 

2012, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Банківська система" для 

студ. напряму підгот. 

6.030508 "Фінанси і 

кредит" спец. "Банківська 

справа" всіх форм навч. 

 

2013, Банківська система: 

навч. посіб. 

 

2017, Завдання до 

практичних занять з 

навчальної дисципліни 

«Банківська система» для 

студентів спеціальності 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»  

першого 

(бакалаврського) рівня 

усіх форм навчання 

 

2015, Методичні 

рекомендації до 

виконання 

індивідуальних 

навчально-дослідних 

завдань з навчальної 

дисципліни "Банківська 

система" для студ. 

напряму підгот. 6.030508 

ЕВ 2016, Методичні 

рекомендації до 

виконання 

лабораторних робіт 

з навчальної 

дисципліни 

"Банківська 

система" для 

студентів напряму 

підготовки 

6.030508 "Фінанси і 

кредит" денної 

форми навчання 

2017, Методичні 

рекомендації до 

самостійної роботи з 

навчальної дисципліни 

«Банківська система» 

для студентів 

спеціальності 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування»  

першого 

(бакалаврського) рівня 

усіх форм навчання 

ЕВ + 



"Фінанси і кредит" 

спеціалізації "Банківська 

справа" всіх форм навч.  

 

2012, Контрольні 

завдання з навчальної 

дисципліни "Банківська 

система" для студ. 

напряму підгот. 6.030508 

"Фінанси і кредит" спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. 

Валютне 
регулювання 

2008, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Валютне регулювання" 

для студ. спец. 

"Банківська справа" ден. 

форми навч.  

 

2005, Валютне 

регулювання: конспект 

лекцій для студ. спец. 

7.050105 усіх форм навч. 

ЕВ н/п 2008, Контрольні 

завдання і методичні 

рекомендації до їх 

виконання з навчальної 

дисципліни "Валютне 

регулювання" для студ. 

спец. "Банківська 

справа" всіх форм навч. 

 

ЕВ + 

Інформаційні 
системи та 
технології в 
банківській сфері 

2017, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Інформаційні системи та 

технології в банківській 

сфері" для студентів 

спеціальності 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування»  

першого 

(бакалаврського) рівня 

усіх форм навчання 

ЕВ 2012, Метод. 

рекомендації до 

виконання 

лабораторних робіт 

з навч. дисципліни 

"Інформаційні 

системи і 

технології в обліку 

та фінансах" для 

студ. напряму 

підгот. 6.030508 

ЕВ ЕВ + 



[Електронний ресурс] "Фінанси і кредит" 

спец. "Фінанси" 

всіх форм навч. 

Основи фінансової 
грамотності 

2016, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Основи фінансової 

грамотності" для 

студентів спеціальності 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування"  

першого 

(бакалаврського) рівня 

усіх форм навчання 

[Електронний ресурс] 

ЕВ ЕВ ЕВ ЕВ + 

Статистика 
банківських 
процесів 

2016, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Статистика банківських 

процесів" для студ. напр. 

підготовки 6.030508 

"Фінанси і кредит" усіх 

форм навчання 

[Електронний ресурс] 

 

2009, Банківська 

статистика: конспект 

лекцій  

ЕВ ЕВ 2006, Контрольні 

завдання з навчальної 

дисципліни "Банківська 

статистика" для студ. 

спец. 8.050105 заоч. 

форми навч. 

ЕВ + 

Аналіз банківської 
діяльності 

2017, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Аналіз банківської 

діяльності" для студентів 

спеціальності 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування»  

першого 

ЕВ 2011, Методичні 

реком. до 

виконання лаборат. 

робіт в 

автоматизованій 

банківській системі 

"Віртуальний банк" 

з навчальної 

2010, Методичні 

рекомендації до 

виконання самостійної 

роботи з навчальної 

дисципліни "Аналіз 

банківської діяльності" 

для студ. напр. підгот. 

"Фінанси і кредит" спец. 

ЕВ + 



(бакалаврського) рівня 

усіх форм навчання 

[Електронний ресурс] 

 

2012, Аналіз банківської 

діяльності: навч. посіб. 

 

2012, Завдання до 

практичних занять з навч. 

дисципліни "Аналіз 

банківської діяльності" 

для студ. напряму підгот. 

6.030508 "Фінанси і 

кредит" спец. "Банківська 

справа" всіх форм навч. 

 

2009, Аналіз банківської 

діяльності: конспект 

лекцій 

 

2007, Контрольні 

завдання до практичних 

занять з навчальної 

дисципліни "Аналіз 

банківської діяльності" 

для студ. спец. 6.050100 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. 

дисципліни "Аналіз 

банківської 

діяльності" для 

студ. напр. підгот. 

"Фінанси і кредит" 

спец. "Банківська 

справа" всіх форм 

навч.  

"Банківська справа" всіх 

форм навч.  

Центральний банк 
і грошово-
кредитна система 

2016, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Центральний банк і 

грошово-кредитна 

система" для студентів 

напряму підготовки 

2003, Методичні 

рекомендації до 

практичних 

занять з курсу 

"Центральний 

банк і грошово-

ЕВ 2014, Методичні 

рекомендації до 

самостійної роботи з 

навч. дисципл. 

"Центральний банк і 

грошово-кредитна 

ЕВ + 



6.030508 "Фінанси і 

кредит" денної форми 

навчання [Електронний 

ресурс] 

 

2013, Центральний банк і 

грошово-кредитна 

політика: навч. посіб 

 

2008, Центральний банк і 

грошово-кредитна 

політика: конспектт 

лекцій 

кредитна 

політика" для 

студентів 

спеціальності 

8.050105 усіх 

форм навчання 

політика" для студ. напр. 

підгот. 6.030508 

"Фінанси і кредит" спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. 

 

2010, Контрольні 

завдання з навчальної 

дисципліни 

"Центральний банк і 

грошово-кредитна 

політика" для студ. 

напряму підгот. 

"Фінанси і кредит" спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч.  

Безпека 
банківського 
бізнесу 

2016, Робоча програма  

навчальної дисципліни 

"Безпека банківського 

бізнесу" для студентів 

спеціальності 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування"  

першого 

(бакалаврського) рівня, 

ЕВ 

 

2008, Безпека банківської 

діяльності: конспект 

лекцій 

ЕВ н/п 2016, Методичні 

рекомендації до 

самостійної роботи з 

навчальної дисципліни 

«Безпека банківського 

бізнесу» для студентів 

спеціальності 072 

"Фінанси, банківська 

справа та страхування" 

першого 

(бакалаврського) рівня, 

ЕВ 

ЕВ + 

Фінансовий облік 
у банках 

2017, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Фінансовий облік у 

банках" для студентів 

ЕВ ЕВ 2010, Методичні 

рекомендації до 

виконання самостійної 

роботи з навчальної 

ЕВ + 



спеціальності 072 

"Фінанси, банківська 

справа та страхування"  

першого 

(бакалаврського) рівня 

усіх форм навчання 

[Електронний ресурс] 

 

2015, Фінансовий облік у 

банках: навч. посіб. 

 

2012, Завдання до 

практичних занять з навч. 

дисципліни "Фінансовий 

облік у банках" для студ. 

напряму підгот. 6.030508 

"Фінанси і кредит" спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч.  

 

2012, Методичні 

рекомендації до 

проведення ділових ігор з 

навч. дисципл. 

"Фінансовий облік у 

банках" для студ. напр. 

підгот. 6.030508 

"Фінанси і кредит" спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. 

2008, Фінансовий облік у 

банках: конспект лекцій 

 

дисципліни "Фінансовий 

облік у банках" для студ. 

напряму підгот. 

"Фінанси і кредит" спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. 

Інвестиційне 2016, Робоча програма ЕВ ЕВ 2010, Методичні ЕВ + 



кредитування навчальної дисципліни 

"Інвестиційне 

кредитування" для 

студентів напряму 

підготовки 6.030508 

"Фінанси і кредит" 

денної форми навчання 

[Електронний ресурс]  

 

2008, Інвестиційне 

кредитування: конспект 

лекцій 

рекомендації до 

виконання самостійної 

роботи з навчальної 

дисципліни 

"Інвестиційне 

кредитування" для студ. 

напр. підгот. "Фінанси і 

кредит" спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. 

Операції банків з 
цінними паперами 

2015, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Операції банків з 

цінними паперами" для 

студентів напряму 

підготовки 6.030508 

"Фінанси і кредит" 

спеціалізації "Банківська 

справа" денної форми 

навчання 

 

2016, Завдання до 

практичних занять з 

навчальної дисципліни 

"Операції банків з 

цінними паперами" для 

студентів напряму 

підготовки 6.030508 

"Банківська справа" всіх 

форм навчання 

ЕВ ЕВ ЕВ ЕВ + 

Кредитний 

менеджмент 

2012, Робоча програма 

навч. дисципліни 

2009, Методичні 

рекомендації до 

ЕВ 2010, Методичні 

рекомендації до 

ЕВ + 



"Кредитний менеджмент" 

для студ. спец. 

8.03050802 "Банківська 

справа" всіх форм навч. 

 

2009, Тестові завдання 

для перевірки знань з 

навчальної дисципліни 

"Кредитний менеджмент" 

для студ. спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч.  

практичних 

занять з 

навчальної 

дисципліни 

"Кредитний 

менеджмент" 

для студ. спец. 

"Банківська 

справа" ден. 

форми навч.  

самостійної роботи з 

навчальної дисципліни 

"Кредитний 

менеджмент" для студ. 

спец. "Банківська 

справа" всіх форм навч.  

Проектне 

фінансування 

2016, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Проектне фінансування" 

для студентів 

спеціальності 8.03050802 

"Банківська справа" всіх 

форм навчання 

[Електронний ресурс]  

 

2010, Методичні 

рекомендації до 

виконання практичного 

завдання з навчальної 

дисципліни "Проектне 

фінансування" для студ. 

спец. "Банківська справа" 

всіх форм навч. 

 

2004, Проектне 

фінансування: навч. 

посіб. для самост. 

вивчення дисципліни 

ЕВ 2014, Методичні 

рекомендації до 

виконання 

лабораторних робіт 

з навчальної 

дисципліни 

"Проектне 

фінансування" для 

студ. спец. 

8.03050802 

"Банківська справа" 

всіх форм навч.  

2010, Методичні 

рекомендації до 

виконання самостійної 

роботи з навчальної 

дисципліни "Проектне 

фінансування" для студ. 

спец. "Банківська 

справа" всіх форм навч.  

ЕВ + 



 

2004, Проектне 

фінансування: навч. 

посіб. для вищ. навч. 

закл.  

 

2006, Проектне 

фінансування: конспект 

лекцій 

 

2006, Проектне 

фінансування: навч. посіб 

Банківське 

регулювання та 

нагляд 

2017, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Банківське регулювання 

та нагляд" для студентів 

спеціальності 072 

"Фінанси, банківська 

справа та страхування" 

другого (магістерського) 

рівня усіх форм навчання 

[Електронний ресурс]  

 

2015, Завдання до 

практичних занять з 

навчальної дисципліни 

"Банківське регулювання 

та нагляд" для студ. спец. 

8.03050802 "Банківська 

справа" всіх форм навч. 

 

2016, Тестові завдання до 

практичних занять з 

навчальної дисципліни 

ЕВ ЕВ ЕВ ЕВ + 



"Банківське регулювання 

та нагляд" для студентів 

спеціальності 8.03050802 

"Банківська справа" всіх 

форм навчання 

Фінансовий 

менеджмент у 

банку 

2014, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Фінансовий менеджмент 

у банку" для студентів 

спеціальності 8.03050802 

"Банківська справа" всіх 

форм навчання 

[Електронний ресурс]  

 

2012, Фінансовий 

менеджмент у банку: 

навч. посіб. 

 

2010, Методичні 

рекомендації до 

проведення тренінгів з 

навчальної дисципліни 

"Фінансовий менеджмент 

у банках" для студ. спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. 

 

2008, Тестові завдання 

для перевірки знань з 

навчальної дисципліни 

"Фінансовий менеджмент 

у банках" для студ. спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч.  

2005, Методичні 

рекомендації до 

семінарських 

занять з курсу 

"Фінансовий 

менеджмент у 

банку" для 

студентів 

спеціальності 

8.050105 денної 

форми навчання 

2011, Методичні 

рекомендації до 

виконання 

лабораторних робіт 

в автоматизованій 

банківській системі 

"Віртуальний банк" 

з навч. дисц. 

"Фінансовий 

менеджмент у 

банках" для студ. 

спец. "Банківська 

справа" всіх 

2010, Контрольні 

завдання для самостійної 

роботи з навчальної 

дисципліни "Фінансовий 

менеджмент у банках" 

для студ. спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. 

ЕВ + 



Управління 

банківськими 

ризиками 

2017, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Управління 

банківськими 

ризиками" для 

студентів спеціальності 

072 "Фінанси, 

банківська справа та 

страхування" другого 

(магістерського) рівня 

усіх форм навчання 
[Електронний ресурс]  

ЕВ н/п ЕВ ЕВ + 

Бюджетування у 

банках 

2017, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Бюджетування у банках" 

для студентів 

спеціальності 072 

"Фінанси, банківська 

справа та страхування" 

другого (магістерського) 

рівня усіх форм навчання 

[Електронний ресурс]  

 

2013, Бюджетування у 

банках: навч. посіб.  

 

2011, Бюджетування у 

банках: конспект лекцій 

 

2009, Завдання до 

практичних занять з 

навчальної дисципліни 

"Бюджетування у банках" 

ЕВ ЕВ ЕВ ЕВ + 



для студ. спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. 

Фінансовий 

моніторинг у 

банку 

2017, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Фінансовий 

моніторинг у банку" 

для студентів 

спеціальності 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

другого 

(магістерського) рівня 

усіх форм навчання 
[Електронний ресурс]  

ЕВ ЕВ ЕВ ЕВ + 

Маркетинг у банку 2017, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Маркетинг у банку" для 

студентів спеціальності 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

другого (магістерського) 

рівня усіх форм навчання 

[Електронний ресурс]  

 

2010, Методичні 

рекомендації до 

проведення тренінгу з 

навчальної дисципліни 

"Маркетинг у банку" для 

студ. спец. "Банківська 

справа" всіх форм навч.  

 

ЕВ н/п 2010, Методичні 

рекомендації до 

самостійної роботи з 

навчальної дисципліни 

"Маркетинг у банку" для 

студ. спец. "Банківська 

справа" всіх форм навч. 

 

2009, Тестові завдання 

для перевірки знань з 

навчальної дисципліни 

"Маркетинг у банку" для 

студ. спец. "Банківська 

справа" всіх форм навч. 

 

2005, Контрольні 

завдання та методичні 

рекомендації до їх 

ЕВ + 



2004, Маркетинг у банку: 

навч. посіб 

 

2008, Маркетинг у банку: 

конспект лекцій 

виконання з курсу 

"Маркетинг у банку" 

Міжнародні 

розрахунки і 

валютні операції 

2014, Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"Міжнародні розрахунки 

і валютні операції" для 

студ. спец. 8.06050802 

"Банківська справа" всіх 

форм навч. [Електронний 

ресурс] 

 

2016, Міжнародні 

розрахунки і валютні 

операції: навч. посіб. 

 

2006, Міжнародні 

розрахунки і валютні 

операції: конспект 

лекцій  

2005, Методичні 

рекомендації до 

семінарських 

занять з курсу 

"Міжнародні 

розрахунки і 

валютні 

операції" для 

студентів 

спеціальності 

8.050105 денної 

форми навчання 

ЕВ 2005, Контрольні 

завдання та методичні 

рекомендації до їх 

виконання з курсу 

"Міжнародні розрахунки 

і валютні операції" для 

студентів спеціальності 

8.050105 усіх форм 

навчання 

 

2008, Тестові завд. для 

перевірки знань з навч. 

дисц. "Міжнародні 

розрахунки і валютні 

операції" для студ. спец. 

"Банківська справа" всіх 

форм навч.  

ЕВ + 

 


