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(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 
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пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного. Цільова аудиторія – здобувачі першого рівня 

вищої освіти (студенти 4-го курсу). 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Шуба Марина Володимирівна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова   

тел.:+38(057)707-51-60, e-mail: marinashuba@karazin.ua; 

Харків, майдан Свободи, 6, ауд. 378. 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Даний курс пов’язаний з іншими дисциплінами, серед яких 

такі попередні курси: «Основи економічної теорії», 

«Міжнародні економічні відносини». 

Опис 

Мета дисципліни: формування системи теоретичних 

знань та практичних навичок студентів у сфері кредитних 

взаємовідносин, що виникають між кредитором і 

позичальником, отримання знань щодо прийняття рішень 

про надання та залучення кредитів, а також про 

організацію діяльності комерційних банків і особливості 

національних банківських систем. 

 

Очікувані результати навчання. Студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

знати: 

- сутність, структуру та елементи сучасної кредитної 

системи; 

- сутність комерційних банків, їх функції та види; 

- основні вимоги до забезпечення функціонування 

банківських установ та їхньої взаємодії із суб’єктами 

господарювання; 

- функції і задачі НБУ; 

- засади формування політики мобілізації ресурсів банку; 

- порядок нарахування і сплати процентів позичальниками; 

- види забезпечення банківських кредитів;  

-  структуру активів і пасивів банку; 

- особливості національних банківських систем; 

- сутність, види доларизації та шляхи її подолання. 

 

вміти: 
- орієнтуватись у національному законодавстві, що 

регламентує функціонування банківського сектору; 

- визначати чинники, що впливають на розмір облікової 

ставки НБУ; 

- аналізувати платоспроможність та кредитоспроможність 

позичальників; 

- визначати головні етапи процесу банківського 

кредитування та вимоги до укладання кредитного договору; 

- аналізувати особливості національних банківських систем. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
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Тема 1. Кредитна система. 

Тема 2. Парабанківська система як елемент кредитної 

системи. 

Тема 3. Організація діяльності комерційних банків. 

Тема 4. Діяльність комерційних банків. 

Тема 5. Особливості віртуалізації світової банківської 

системи. 

Тема 6. Доларизація як загроза національній банківській 

системі. 

Тема 7. Особливості національних банківських систем. 

 

Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль проводиться у формі усного опитування та 

письмового експрес-контролю на семінарських заняттях та 

лекціях, у формі виступів студентів, у формі тестування, 

тощо. Семестровий підсумковий контроль у формі 

екзамену. 

 

Мова викладання – українська. 

 


