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Консультації з питань 
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дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/bankivnytstvo-i-strakhuvannia-

marketynh 

Інформація про 

дисципліну 

Під час вивчення дисципліни студенти повинні ознайомитися з 

основними видами банківських та страхових продуктів, що 

реалізовуються банками та страховими компаніями у сучасних 

умовах ведення бізнесу. Велике значення даної дисципліни у 

підготовці економістів пояснюється необхідністю отримання 

ґрунтовних знань для майбутніх фахівців щодо інструментів 

грошово-кредитної політики та правильного розуміння основ 

банківництва і страхування. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Банківництво і страхування» є нормативною 

дисципліною циклу професійної та практичної підготовки з 

спеціальності 075 «Маркетинг», яка викладається в 3 семестрі в 

обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у 

студентів знань з теорії банківництва та страхування, грошових 

інструментів, банківських продуктів, специфіки побудови 

національних банківської та страхової систем. Основними 

завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення з діяльністю 

банківських та страхових інститутів, вивчення концептуальних 

положень функціонування грошових систем та грошових ринків; 

набуття вмінь оцінювати рівень і складність інструментів 

грошово-кредитного регулювання. 
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Інтернет-джерела: 
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Тривалість курсу 150 год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 годин 

практичних занять та 86 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати: 

- структуру грошового ринку та чинники, що впливають на 

рівновагу на ньому; 

- спільні та відмінні риси між центральними та комерційними 

банками; 

- порядок створення та організаційну структуру банку та страхової 

компанії; 

- порядок формування банківських ресурсів; 

- сутність, форми та види банківського кредиту. 

- організацію здійснення валютних операцій, операцій з цінними 

паперами; 

- порядок проведення розрахунково-касового обслуговування 

клієнтів банку; 

- різновиди страхових послуг тощо. 

Вміти: 

- відкривати рахунки у банках; 

- визначати проценти за банківськими депозитами та кредитами; 

- порівнювати пропозиції страхових компаній щодо обов’язкового 

та добровільного страхування тощо. 

Ключові слова Гроші, банк, центральний банк, ринок грошей, грошова маса, 

грошова база, грошовий агрегат, грошовий обіг, валюта, валютний 

ринок, валютний курс, ресурси банку, фінансовий моніторинг, 

розрахунково-касове обслуговування, кореспондентські відносини, 

цінні папери, вексель, депозит, кредит, страування, страховий 

тариф, страховий платіж, страхова премія, страховий ризик, 

страховий поліс, андеррайтинг, особисте страхування, майнове 

страхування, страхування відповідальності. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Теми лекційного курсу 

Тема 1. Сутність та еволюція грошей і банківництва 

Походження та сутність грошей. Функції грошей. Форми, види та 

властивості грошей. Причини виникнення банків. Еволюція 

банківництва, виокремлення центральних банків. 

 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


Тема 2. Сутність банківської системи та її місце в теорії 

грошей 

Сутність та структура банківської системи. Сутність та структура 

грошового обігу. Маса грошей, грошові агрегати та грошова база. 

Закон грошового обігу. Сутність та особливості ринку грошей. 

Попит на гроші та його мотиви. Пропозиція грошей та її чинники. 

Рівновага на ринку грошей. 

 

Тема 3. Національний банк України: функції та організаційна 

структура 

Історія створення Національного банку України (НБУ). Функції 

НБУ. Операції НБУ. Організаційна структура НБУ. Рада НБУ. 

Правління НБУ. Головні ознаки незалежності центрального банку. 

 

Тема 4. Грошово-кредитна політика НБУ 

Сутність, мета та методи грошово-кредитної політики НБУ. 

Адміністративні та ринкові інструменти грошово-кредитної 

політики. Експансійна та рестрикційна грошово-кредитні 

політики. 

 

Тема 5. Організація центральним банком грошового обігу в 

країні 

Сутність готівкового та безготівкового грошового обігу. Сутність 

та необхідність проведення грошових реформ. Грошові реформи в 

Україні. Правила використання готівки в Україні. Регулювання 

центральним банком безготівкового грошового обігу. 

 

Тема 6. Сутність та організація діяльності банку 

Суть, види та функції банків. Організаційна структура банків. 

Ліцензування банківської діяльності. Організація операційної 

роботи в банку. Місце фінансового моніторингу в банківській 

діяльності. 

 

Тема 7. Структура ресурсної бази банку 

Загальна характеристика банківських ресурсів, їх види та 

класифікація. Власний капітал банку, його структура та джерела 

формування. Позичені ресурси банку. Операції банків щодо 

залучення депозитів.  

 

Тема 8. Роль банків у здійсненні розрахунків 

Порядок відкриття поточних рахунків клієнтів у банках. Принципи 

організації, способи і форми безготівкових розрахунків. 

Розрахунки з використанням платіжних карток. Організація 

міжбанківських розрахунків в грошовій одиниці України. 

Організація касових операцій у банках.  

 

Тема 9. Кредитні операції банків 

Суть, види та принципи банківського кредитування. Основні етапи 

процесу банківського кредитування. Порядок видачі і способи 

погашення банківських кредитів. Плата за кредит. 

 

Тема 10. Місце банків на ринку цінних паперів 

Випуск цінних паперів банками. Інвестиційні операції банків з 

цінними паперами. Посередницькі операції банків на ринку цінних 



паперів. Депозитарна діяльність банків. Операції банків з 

векселями. 

 

Тема 11. Валютні операції банків 

Операції банків на валютному ринку. Організація кореспондент-

ських відносин з іноземними банками. Основні форми 

міжнародних розрахунків. Кредитування експортно-імпортних 

операцій.  

 

Тема 12. Сутність та види страхування 

Еволюція страхування. Сутність та призначення страхування. 

Види страхування. Суб’єкти страхових відносин. Послідовність 

страхування. Перестрахування. Добровільне та обов’язкове 

страхування. 

 

Тема 13. Організація діяльності страхових компаній 

Вимоги до діяльності страхових компаній. Ліцензування та 

регулювання страхової діяльності. Андеррайтинг у страхуванні. 

Актуарні розрахунки. Правила страхування. Аквізиція, канали 

продажу страхових послуг. 

 

Тема 14. Особисте страхування 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Обов’язкове 

особисте страхування. Добровільне страхування від нещасних 

випадків. Добровільне медичне страхування. Система пенсійного 

забезпечення в Україні. Страхування життя. 

 

Тема 15. Страхування відповідальності 

Сутність та види страхування відповідальності. Обов’язкове та 

добровільне страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів. Моторне (транспортне) 

страхове бюро України. 

 

Тема 16. Майнове страхування 

Сутність та види майнового страхування. Страхування транспорту 

та іншого майна. Страхування багажу. Страхування у 

банківському кредитуванні. Страхування фінансових ризиків та 

інвестицій. Страхування у сільському господарстві та інших 

галузях економіки. 

 

Теми практичних занять 
Тема 1. Сутність та еволюція грошей і банківництва. 

Тема 2. Сутність банківської системи та її місце в теорії грошей. 

Тема 3. Національний банк України: функції та організаційна 

структура. 

Тема 4. Грошово-кредитна політика НБУ. 

Тема 5. Організація центральним банком грошового обігу в країні. 

Тема 6. Сутність та організація діяльності банку. 

Тема 7. Структура ресурсної бази банку. 

Тема 8. Роль банків у здійсненні розрахунків. 

Тема 9. Кредитні операції банків. 

Тема 10. Місце банків на ринку цінних паперів. 

Тема 11. Валютні операції банків. 

Тема 12. Сутність та види страхування. 



Тема 13. Організація діяльності страхових компаній. 

Тема 14. Особисте страхування. 

Тема 15. Страхування відповідальності. 

Тема 16. Майнове страхування. 

Детально подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит у кінці семестру, письмовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін “Основи економічної науки”, “Економіка України”, 

“Макроекономіка”, “Історія України”, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, практичні заняття, розв’язування задач, 

групові проєкти, спільні розробки, дискусії 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни необхідним є 

використання мультимедійного проєктора. Вивчення курсу не 

потребує використання програмного забезпечення, крім загально 

вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 30. 

• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 20. 

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (вирішення практичних задач, виконання 

науково-дослідного проєкту). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 

не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 

в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на 

практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі та 

бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента під 

час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 



іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 
Питання до екзамену. 1. Сутність та функції грошей у ринковій економіці. 

2. Грошова маса і грошові агрегати в Україні. 

3. Сутність, види та особливості грошового обігу в Україні. 

4. Готівковий обіг грошей в сучасній економіці. 

5. Інструменти безготівкового обігу грошей в сучасній економіці. 

6. Сутність та структура грошового ринку в Україні. 

7. Попит на гроші в перехідній економіці. 

8. Пропозиція грошей в Україні. 

9. Сутність, види та чинники інфляції в сучасній економіці. 

10. Сутність, види та інструменти грошово-кредитної політики в Україні. 

11. Грошові реформи в Україні. 

12. Сутність, види та функції кредиту в економіці України. 

13. Сутність та джерела банківських ресурсів в Україні. 

14. Сутність та структура банківської системи в Україні. 

15. Кредитна діяльність комерційних банків в Україні. 

16. Національний банк України, його функції та організаційна структура. 

17. Сутність, види та функції банків. 

18. Організаційна структура банків. 

19. Організація міжбанківських розрахунків. 

20. Касові операції банків. 

21. Операції банків на фондовому ринку. 

22. Операції банків з векселями. 

23. Сутність і види векселів. 

24. Операції банків на валютному ринку. 

25. Основні форми міжнародних розрахунків. 

26. Кредитування експортно-імпортних операцій. 

27. Сутність та види страхування. 

28. Суб’єкти страхових відносин. 

29. Добровільне та обов’язкове страхування. 

30. Діяльність страхових компаній в Україні. 

31. Особисте страхування. 

32. Страхування відповідальності. 

33. Майнове страхування. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

*Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма діяльно-

сті (заняття)* 

*лекція, самос-

тійна, дискусія, 

групова робота) 

Література. 

*Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Тер-

мін 

ви-

кон. 

1 

Тема 1. Сутність та еволюція грошей і 

банківництва 

Походження та сутність грошей. Функції 

грошей. Форми, види та властивості грошей. 

Причини виникнення банків. Еволюція 

банківництва, виокремлення центральних 

банків. 

Лекція 
2, 11, 12, 13, 

27, 37, 39 
- - 

1 
Тема 1. Сутність та еволюція грошей і 

банківництва 

Практичне 

заняття 

2, 11, 12, 13, 

27, 37, 39 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

аналітични

м зав-

данням 

Один 

тижд

ень 

2 
Тема 2. Сутність банківської системи та її 

місце в теорії грошей 
Лекція 

1, 2, 11, 12, 

13, 15, 39 
- - 



Сутність та структура банківської системи. 

Сутність та структура грошового обігу. Маса 

грошей, грошові агрегати та грошова база. 

Закон грошового обігу. Сутність та 

особливості ринку грошей. Попит на гроші та 

його мотиви. Пропозиція грошей та її 

чинники. Рівновага на ринку грошей. 

2 
Тема 2. Сутність банківської системи та її 

місце в теорії грошей 

Практичне 

заняття 

1, 2, 11, 12, 

13, 15, 39 

Підготувати 

матеріал, ро-

бота над 

задачами  

Один 

тижд

ень 

3 

Тема 3. Національний банк України: 

функції та організаційна структура 

Історія створення Національного банку 

України (НБУ). Функції НБУ. Операції НБУ. 

Організаційна структура НБУ. Рада НБУ. 

Правління НБУ. Головні ознаки незалежності 

центрального банку. 

Лекція 
1, 2, 11, 12, 

13, 15, 19, 28 
- - 

3 
Тема 3. Національний банк України: функції 

та організаційна структура 

Практичне 

заняття 

1, 2, 11, 12, 

13, 15, 19, 28 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

аналітични

м зав-

данням 

Один 

тижд

ень 

4 

Тема 4. Грошово-кредитна політика НБУ 

Сутність, мета та методи грошово-кредитної 

політики НБУ. Адміністративні та ринкові 

інструменти грошово-кредитної політики. 

Експансійна та рестрикційна грошово-

кредитні політики. 

Лекція 
1, 2, 11, 12, 

13, 15, 19, 28 
- - 

4 Тема 4. Грошово-кредитна політика НБУ 
Практичне 

заняття 

1, 2, 11, 12, 

13, 15, 19, 28 

Підготувати 

матеріал 

Один 

тижд

ень 

5 

Тема 5. Організація центральним банком 

грошового обігу в країні 

Сутність готівкового та безготівкового 

грошового обігу. Сутність та необхідність 

проведення грошових реформ. Грошові 

реформи в Україні. Правила використання 

готівки в Україні. Регулювання центральним 

банком безготівкового грошового обігу. 

Лекція 

1, 2, 11, 12, 

13, 15, 19, 28, 

39 

- - 

5 
Тема 5. Організація центральним банком 

грошового обігу в країні 

Практичне 

заняття 

1, 2, 11, 12, 

13, 15, 19, 28, 

39 

Підготувати 

матеріал 

Один 

тижд

ень 

6 

Тема 6. Сутність та організація діяльності 

банку 

Суть, види та функції банків. Організаційна 

структура банків. Ліцензування банківської 

діяльності. Організація операційної роботи в 

банку. Місце фінансового моніторингу в 

банківській діяльності. 

Лекція 1, 3, 6, 7, 16 - - 

6 
Тема 6. Сутність та організація діяльності 

банку 

Практичне 

заняття 
1, 3, 6, 7, 16 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

аналітични

м зав-

данням 

Один 

тижд

ень 

7 

Тема 7. Структура ресурсної бази банку 

Загальна характеристика банківських 

ресурсів, їх види та класифікація. Власний 

капітал банку, його структура та джерела 

формування. Позичені ресурси банку. 

Операції банків щодо залучення депозитів. 

Лекція 
1, 3, 6, 7, 16, 

20, 25, 31, 35 
- - 

7 Тема 7. Структура ресурсної бази банку 
Практичне 

заняття 

1, 3, 6, 7, 16, 

20, 25, 31, 35 

Підготувати 

матеріал, 

Один 

тижд



робота над 

задачами, 

робота над 

аналітични

м зав-

данням 

ень 

8 

Тема 8. Роль банків у здійсненні 

розрахунків 

Порядок відкриття поточних рахунків 

клієнтів у банках. Принципи організації, 

способи і форми безготівкових розрахунків. 

Розрахунки з використанням платіжних 

карток. Організація міжбанківських 

розрахунків в грошовій одиниці України. 

Організація касових операцій у банках.  

Лекція 

1, 3, 6, 7, 16, 

22, 23, 24, 25, 

30, 33 

- - 

8 Тема 8. Роль банків у здійсненні розрахунків 
Практичне 

заняття 

1, 3, 6, 7, 16, 

22, 23, 24, 25, 

30, 33 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

аналітични

м зав-

данням 

Один 

тижд

ень 

9 

Тема 9. Кредитні операції банків 

Суть, види та принципи банківського 

кредитування. Основні етапи процесу 

банківського кредитування. Порядок видачі і 

способи погашення банківських кредитів. 

Плата за кредит. 

Лекція 
1, 3, 6, 7, 8, 9, 

16, 27 
- - 

9 Тема 9. Кредитні операції банків 
Практичне 

заняття 

1, 3, 6, 7, 8, 9, 

16, 27 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

задачами, 

робота над 

аналітични

м зав-

данням 

Один 

тижд

ень 

10 

Тема 10. Місце банків на ринку цінних 

паперів 

Випуск цінних паперів банками. Інвестиційні 

операції банків з цінними паперами. 

Посередницькі операції банків на ринку 

цінних паперів. Депозитарна діяльність 

банків. Операції банків з векселями. 

Лекція 
1, 3, 6, 7, 16, 

18, 34 
- - 

10 Тема 10. Місце банків на ринку цінних паперів 
Практичне 

заняття 

1, 3, 6, 7, 16, 

18, 34 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

аналітичним 

завданням 

Один 

тижд

ень 

11 

Тема 11. Валютні операції банків 

Операції банків на валютному ринку. 

Організація кореспондентських відносин з 

іноземними банками. Основні форми 

міжнародних розрахунків. Кредитування 

експортно-імпортних операцій. 

Лекція 

1, 3, 6, 7, 14, 

16, 17, 25, 32, 

36 

- - 

11 Тема 11. Валютні операції банків 
Практичне 

заняття 

1, 3, 6, 7, 14, 

16, 17, 25, 32, 

36 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

аналітичним 

завданням 

Один 

тижд

ень 

12 

Тема 12. Сутність та види страхування 

Еволюція страхування. Сутність та 

призначення страхування. Види страхування. 

Суб’єкти страхових відносин. Послідовність 

страхування. Перестрахування. Добровільне 

та обов’язкове страхування. 

Лекція 
4, 5, 21, 26, 

29, 38 
- - 

12 Тема 12. Сутність та види страхування Практичне 4, 5, 21, 26, Підготувати Один 



заняття 29, 38 матеріал тижд

ень 

13 

Тема 13. Організація діяльності страхових 

компаній 

Вимоги до діяльності страхових компаній. 

Ліцензування та регулювання страхової 

діяльності. Андеррайтинг у страхуванні. 

Актуарні розрахунки. Правила страхування. 

Аквізиція, канали продажу страхових послуг. 

Лекція 
4, 5, 21, 29, 

38, 40 
- - 

13 
Тема 13. Організація діяльності страхових 

компаній 

Практичне 

заняття 

4, 5, 21, 29, 

38, 40 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

аналітичним 

завданням 

Один 

тижд

ень 

14 

Тема 14. Особисте страхування 

Загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Обов’язкове особисте 

страхування. Добровільне страхування від 

нещасних випадків. Добровільне медичне 

страхування. Система пенсійного 

забезпечення в Україні. Страхування життя. 

 
4, 5, 21, 29, 

38, 40 
- - 

14 Тема 14. Особисте страхування 
Практичне 

заняття 

4, 5, 21, 29, 

38, 40 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

аналітичним 

завданням 

Один 

тижд

ень 

15 

Тема 15. Страхування відповідальності 

Сутність та види страхування 

відповідальності. Обов’язкове та добровільне 

страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних 

транспортних засобів. Моторне (транспортне) 

страхове бюро України. 

Лекція 
4, 5, 21, 29, 

38, 40 
- - 

15 Тема 15. Страхування відповідальності 
Практичне 

заняття 

4, 5, 21, 29, 

38, 40 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

аналітичним 

завданням 

Один 

тижд

ень 

16 

Тема 16. Майнове страхування 

Сутність та види майнового страхування. 

Страхування транспорту та іншого майна. 

Страхування багажу. Страхування у 

банківському кредитуванні. Страхування 

фінансових ризиків та інвестицій. 

Страхування у сільському господарстві та 

інших галузях економіки. 

Лекція 
4, 5, 21, 29, 

38, 40 
- - 

16 Тема 16. Майнове страхування 
Практичне 

заняття 

4, 5, 21, 29, 

38, 40 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

аналітичним 

завданням 

Один 

тижд

ень 

 


