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Спеціальний освітній курс за програмою «Фінанси та банківська справа»  
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ПЕРЕДМОВА 

 

НРЗВО «Кам’янець-Подільським державний інститут», керуючись 

Положенням про перелік платних послуг, які можуть надаватися НРЗВО 

«Кам’янець-Подільським  державний інститут», Положенням про СЕКТОР 

надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації Навчально-реабілітаційним 

закладом вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 

проводить спеціальні освітні курсу за відповідними програмами з 

використанням інноваційних освітніх технологій. 

Назва, мета, зміст програми,  цільова аудиторія  спеціального освітнього 

курсу визначається з урахуванням запитів замовників освітніх послуг на 

актуальну, назрілу, актуальну тематику в рамках освітньої діяльності інституту.  

Розробка та надання освітніх послуг за спеціальним  освітнім курсом за 

програмою «Фінанси та банківська справа»  зумовлені введенням відповідно до 

Указів Президента України воєнного стану в Україні та різким збільшенням 

чисельності внутрішньо переміщених осіб, які через бойові дії тимчасово 

втратили  роботу та потребують набуття  нових фахових компетентностей. 
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I. Профіль спеціального освітнього курсу за програмою 

Повна  назва освітнього 

курсу за програмою 

спеціальний освітній курс за програмою 

«Основи фінансів та банківської справи» 

Тип документа про 

проходження 

спеціального освітнього 

курсу за програмою/ 

обсяг програми 

сертифікат  слухача спеціального освітнього 

курсу за програмою «Фінанси та банківська 

справа»/ 30 годин (1 кредит ЄКТС). 

 

Додаткові документи: рекомендаційний лист 

до вступу на навчання до НРЗВО «Кам’янець-

Подільський державний інститут»/ВСП 

«Кам’янець-Подільський фаховий коледж» за 

обраною ОПП. 

Цільова група 

спеціального освітнього 

курсу за програмою  

внутрішньо переміщені особи – громадяни 

України, які здобули повну загальну середню 

освіту/ професійно-технічну/ фахову передвищу 

освіту/ вищу освіти  (після зарахування на 

навчання за курсом – слухачі курсу) 

Передумови для 

проведення спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

керуючись п. 3.1. ПЕРЕЛІКУ платних послуг, 

які можуть надаватися закладами освіти, іншими 

установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної та комунальної форми 

власності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (із 

змінами, внесеними згідно з Постанов КМ), 

проведення спеціального освітнього курсу за 

програмою не потребує отримання відповідної 

ліцензії 

Мова викладання 

спеціального освітнього 

курсу за програмою 

українська  

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

kpdi.edu.ua  

Мета спеціального 

освітнього курсу за 

програмою  

Засвоєння теоретичних та практичних основ 

функціонування фінансової та банківської 

системи. 

Предмет спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

Функціонування фінансової та банківської 

системи 

Освітнє і професійне 

значення спеціального 

Отримання елементарних знань та набуття 

основних фахових компетентностей з фінансів та 
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освітнього курсу за 

програмою 

банківської справи 

Перелік компетентностей слухачів спеціального освітнього курсу 

за програмою «Основи фінансів та банківської справи»  

Загальна компетентність ЗК 01. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

Спеціальні 

компетентності 

СК 01. Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури. 

СК 02. Здатність визначати, обґрунтовувати та 

брати відповідальність за професійні рішення. 

СК 03. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

Програмні результати навчання слухачів спеціального освітнього 

курсу за програмою «Фінанси та банківська справа»  

Програмні результати 

навчання 

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на 

різних рівнях економічних систем. 

ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та 

принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем.  

ПР 03. Визначати особливості функціонування 

сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури.  

ПР 04. Знати механізм функціонування 

державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та 

страхування. 

Ресурсне забезпечення реалізації спеціальних освітніх курсів за 

програмою «спеціального освітнього курсу за програмою «Основи 

фінансів та банківської справи» 

Кадрові вимоги до 

викладачів спеціальних 

освітніх курсів за 

програмою 

педагогічні, науково-педагогічні працівники, 

які мають освітню чи професійну кваліфікацію, 

науковий ступінь відповідно до теми програми,  

фахівці-експерти  з практичним досвідом роботи у 

визначеній темою галузі; педагогічні, науково-

педагогічні працівники, які забезпечують 

відповідні освітні компоненти ОПП ОС бакалавра, 

ОПС фахового  молодшого бакалавра  (відповідно 

до наказу інституту – куратори курсу) 

Технологічні вимоги Наявність:  
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щодо провадження 

спеціального освітнього 

курсу за програмою 

 навчального курсу на освітній платформі 

КПДІ; 

 доступ до мережі Інтернет 

 

II. Інформаційний обсяг спеціального освітнього курсу за 

програмою  «Фінанси та банківська справа» 

№п/п Назва теми Короткий зміст  

1 Тема 1. Основи 

функціонування 

фінансової 

системи 

Поняття «фінанси», «фінансова система». 

Механізми функціонування фінансової системи.  

Значення фінансової системи  для економіки 

країни 

2 Тема 2. Фінанси 

суб’єктів 

господарювання 

Фінанси на підприємстві; структура, управління, 

їх достатність для роботи підприємства 

3 Тема 3.  Бюджет: 

доходи і видатки 

Державний бюджет і місцевий бюджет: 

поповнення, сплачування податків та зборів. 

Доцільність витрат  бюджетних коштів 

4 Тема 4. Основні 

банківські операції 

Банківська операція. Депозит і кредит. Рахунок 

в банку, зарахування коштів на рахунок. 

Банківська операція 

5 Тема 5. Фінансові 

операції за 

допомогою мережі 

Інтернет 

Інтернет-банкінг: способи  оплати в мережі 

інтернет. Інтернет-безпека фінансових 

розрахунків 

 

III. Форма навчання за спеціальним освітнім курсом за програмою 

«Основи фінансів та банківської справи» 

Форма навчання : дистанційна. 

 

IV. Орієнтовний розподіл годин спеціального освітнього курсу за 

програмою «» за формами організації навчання 

Основними форми організації навчання є: контактні години 

(лекційні/практичні/ семінарські заняття тощо), які організовуються та 

проводяться з використанням платформ дистанційного навчання Мооdlе, Zoom, 

Meet; самостійна робота слухачів курсу під керівництвом  кураторів курсу з 

числа науково-педагогічні працівників, які мають освітню чи професійну 

кваліфікацію, науковий ступінь відповідно до теми програми,  фахівців-

експертів  з практичним досвідом роботи у визначеній темою галузі; 

контрольні заходи.  

Назва теми Всього 

годин 

Контактні 

години 

Самостійна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Тема 1. Основи функціонування 

фінансової системи 

6 2 4  

Тема 2. Фінанси суб’єктів 

господарювання 

6 2 4  
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Назва теми Всього 

годин 

Контактні 

години 

Самостійна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Тема 3.  Бюджет: доходи і видатки 6 2 4  

Тема 4. Основні банківські операції 6 2 4  

Тема 5. Фінансові операції за 

допомогою мережі Інтернет 

4 2 2  

Всього 28 10 18  

Підсумковий контроль (онлайн 

тест) 

2   2 

РАЗОМ 30 

 
V. Оцінювання результатів навчання слухачів спеціального 

освітнього курсу за програмою «Основи фінансів та банківської справи» 

Оцінювання результатів навчання здійснюється за результатами 

виконання практичних завдань та проходження підсумкового онлайн 

тестування. За умови  успішного проходження  тестування (за наявності 80% 

правильно виконаних завдань (наданих відповідей)) видається сертифікат 

слухача спеціального освітнього курсу за програмою «Основи фінансів та 

банківської справи». 

 

VI. Рекомендована література 

 

1. Господарський Кодекс України : за станом на 12жовтня 2018 р. 

Верховна Рада України / Відомості Верховної Ради України (ВВР).  2018. №18, 

19-20,21-22. 655 с. 

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р. № 

2121-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 

3. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999р. № 

679-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-14 

4. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 

23.02.2012 № 4452-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/4452-17 

5. Банківські операції: навчально-методичний посібник для самостійного 

вивчення дисципліни. Державний вищий навчальний заклад «Українська 

академія банківської справи Національного банку України». Суми : ДВНЗ 

«УАБС НБУ», 2012. 142 с. 

6. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах 

глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. 

Дзюблюка. Тернопіль: «Вектор», 2012. 462 с. 

7. Банківська система: навчально-методичний посібник для самостійної 

та індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей денної та 

заочної форм навчання. К.: ДЕТУТ, 2015. 183 с. 

8. Банківська система /навч.посіб./ (Л.І. Катан, Н.І.Демчук, В.Г. Бабенко-

Левада, Т.О. Журавльова); за ред. І.М. Мазур. Дніпро: Пороги, 2017. 444 с. 

9. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин 

А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: 
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ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 580 с. 

10. Діяльність банків у забезпечення сталого розвитку фінансового ринку 

України: монографія / За ред. В.В. Коваленко. Одеса: Видавництво «Атлант», 

2014. 358с. 

11. Стратегія розвитку банківської системи 2016-2020: «Синергія 

розвитку банків та індустріалізації економіки». URL: 

http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_ Economics_Department/ afedra+bankspravi 

/proekt_strategi.pdf 

12. Холодна Ю.Є. Банківська система : навчальний посібник. Х. : Вид. 

ХНЕУ, 2013. 316 с. 

13. Діяльність банків на кредитному ринку в умовах асиметрії 

інформації: монографія/ за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Кузнєцової. Одеса. : 

ОНЕУ, 2015. 292с 

14. Мазур І.М., Гречаник Т.Л. Гроші і кредит: навч. Посібник. Івано-

Франківськ, 2011. 321с. 

15.  Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн : [підручник]. 

Київ : Алерта, 2010. 586 с 

16. Розвиток банківської системи в умовах формування нової 

архітектури фінансового ринку / За ред. В.В. Коваленко. Одеса: Видавництво 

«Атлант», 2012. 765с 

17. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник. 

Дніпропетровськ: Пороги, 2016. 300с. 

18. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua 

19. Oфіційний сайт Національного банку України. URL: 

http://www.bank.gov.ua 

Офіційні сайти банків України. URL: https://nabu.ua/ua/vsi-banki-ukrayini.html 

 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/

