
ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА 

  кафедри фінансово-економічної  безпеки та 

банківського бізнесу 

БАНКІВСЬКЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Інститут економіки та фінансів 



=Обсяг - 4 кредити,  120 год., 

в т.ч. лекцій – 16 год.; 

практичних – 24 год., 

самостійна робота - 

80 год. 
Підсумкова форма  

контролю: екзамен 

Предметом вивчення дисципліни є 

забезпечення стабільної банківської системи шляхом регулювання банківської 

діяльності та нагляду 

Період навчання – 

1 курс , 2 семестр 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Банківське регулювання та нагляд” є надання 

студенту таких можливостей та переваг: знання структури та основних принципів організації 

системи банківського нагляду в Україні, що здійснюється Національним банком України; вміння 

аналізувати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність банківської установи; оцінювати 

рівень притаманних банкові ризиків та якість управління ними на основі системи оцінки ризиків 

(СОР) Національного банку України;  розуміти роль фінансового менеджменту в структурі банку. 

БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ТА НАГЛЯД 



здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми 

здатність працювати у 

міжнародному контексті 

здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних 

систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для 

діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання 

здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності 

Вивчення дисципліни додатково сприяє 

формуванню студентом таких компетентностей 



  1. Теоретичні засади регулювання діяльності банків на міжнародному 

та національному рівнях 

  2. Організаційна побудова системи банківського регулювання та нагляду 

  3. Створення і реєстрація банків в Україні 

  4. Ліцензування банківської діяльності 

  5. Пруденційний безвиїзний нагляд за діяльністю банків 

  6. Інспектування банків  

  7. Комплексна рейтингова оцінка діяльності банків за системою   

САМЕLSО 

  8. Банківський нагляд на основі оцінки ризиків 

  9. Застосування до банків заходів впливу за порушення ними 

банківського законодавства та нормативних актів НБУ 

 10. Розвиток банківського регулювання та нагляду в контексті 

євроінтеграції та глобалізації 

  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 



 

Посібник 

Робоча програма навчальної 

дисципліни 

 

Лекційний матеріал 

Плани, завдання і методичні вказівки 

до семінарських та практичних 

занять 
 

Дистанційний курс 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

к.е.н, доц. 

Самура Юрій Олексійович 



ЧЕКАЄМО НА ВАС !!! 


