
 

Проєкт 

Силабус навчальної дисципліни 
 

    Назва дисципліни     Банківська безпека 
Рівень вищої освіти:     Перший (бакалаврський) 
Галузь знань:                 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність:               072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування 
Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=363 

Рік навчання:                3 ; семестр: 5 
Дні занять:                    п’ятниця 2 пара (лекція), 3 пара (практичне заняття) 

                                            (405 ауд. Бр. Тершаківців, 2а) 
Консультації:                Середа 15.00-16.00 (ауд. 320, Туган-Барановського, 10) 
Назва кафедри:           фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 
Мова викладання:       українська 

Керівник курсу 

Викладач 

доц., к.е.н. кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 

Самура Юрій Олексійович 

Профайл керівника курсу: 
http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-finansovo-ekonomichnoji-bezpeki-ta-
bankivskogo-biznesu/samura-jurii-oleksiiovich/?L=234 

Контактна інформація   +380979295733; samurayuriy@ukr.net 
 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Банківська безпека є дисципліною вибіркової складової навчального 

плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з фінансів, банківської 

справи та страхування. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички з основ безпеки 

банківської діяльності, умов і правил її організації; можливостей наступу загроз банку та протиправних 

посягань на його власність, вживання необхідних заходів з метою протидії їм. 

Пререквізити: Вивчення даної дисципліни вимагає від студентів обізнаності з матеріалом, 

викладеним у дисциплінах “Банківські операції”, “Аналіз господарської діяльності”, “Фінанси 

підприємств” тощо. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, 

виконання індивідуального науково-дослідного завдання (написання рефератів). Під час сесії формат 

очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 

студента 

4 120 4 4 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні 30 

Самостійна робота 60 
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Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК2. Адаптивна та комунікативна 

здатність. 

ЗК3. Здатність використовувати знання в 

галузі інформатики, інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК4. Соціальні та етичні зобов'язання. 

ЗК5. Креативність, здатність до системного 

мислення 

ЗК7. Здатність використовувати базові 

знання з управління та адміністрування. 

ФК2. Організаційна здатність. Здатність раціонально визначати 

та організовувати діяльність бізнес-одиниці, налагоджувати 

внутрішні і зовнішні комунікації, створювати можливості для 

розширення видів діяльності й умов постійного інноваційного 

розвитку. 

ФК4. Здатність до здійснення регулювання. Здатність 

ефективно застосовувати адміністративні та директивні методи 

державного фінансового і банківського регулювання та 

нагляду, володіти методами і технологіями роботи на 

фінансовому, страховому, інвестиційному, фондовому ринку та 

ринку фінансових послуг. 

ФК7. Пошукова та інтерпретаційна здатність. Здатність до 

пошуку, використання та інтерпретації інформації для 

вирішення прикладних і теоретичних завдань у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 
 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН1. Демонструвати належний рівень знань економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та 

функціональних зв'язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.  

ПРН3. Демонструвати належний рівень знань основ управління та державного регулювання фінансовою та 

грошово-кредитною системою, а також підприємствами, банками, страховими компаніями, іншими 

небанківськими фінансовими установами. 

ПРН7. Визначати функціональні сфери організації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 

підприємств, банків, страхових компаній та інших фінансових посередників. 

ПРН11. Виявляти загрози, розраховувати й аналізувати індикатори фінансово-економічної безпеки банків, 

страхових компаній та суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм. 

ПРН18. Використовувати набуті знання, опановувати нові знання, вдосконалювати досвід з позицій 

використання досягнень вітчизняної та зарубіжної економічної науки, інформаційних технологій та 

передового досвіду управління у банківській, страховій й підприємницькій сферах. 

 



 

Дидактична карта дисципліни 

 

Номер та назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу 
Вид навчальної 

діяльності 
Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількіст

ь годин 

Тема 1. Основи безпеки банківської діяльності.  

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК5, ФК2 

Результати навчання: ПРН1, ПРН18 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 7 

Завдання для СРС: 

1. Побудова служби банківської безпеки в банку 

та організація її діяльності. 

2. Безпека банківського бізнесу за кордоном. 

3. Суть та особливості безпеки банків за сучасних 

економічних і соціальних умов. 

4. Заходи безпеки, взаємодія підрозділів банку у 

виконанні заходів безпеки. 

5. Діяльність персоналу банку щодо виконання 

заходів безпеки. 

1-й 02.09.20 р.-

06.09.20 р. 

(за тимчасовим 

розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

2 

2-ий 
09.09.20 р.-

13.09.20 р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

1-ий – 2-

ий 

02.09.20 р.-

13.09.20 р. 

6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

2 

Тема 2. Загрози банку. 

Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, ФК4 

Результати навчання: ПР1, ПРН11 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 11, 17 

Завдання для СРС: 

1. Вплив загроз на діяльність комерційного банку 

та його фінансовий стан. 

2. Розробка стратегії діяльності комерційного 

банку щодо нейтралізації загроз. 

3. Дії банку щодо запобігання шахрайським діям. 

4. Зловживання службовим становищем 

працівників банку, форми його прояву. 

5. Заходи захисту діяльності банку від внутрішніх 

та зовнішніх загроз. 

2-ий – 3-

ій 

09.09.20 р.-

20.09.20 р. 

(за розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

3-ій – 4-

ий 

16.09.20 р.-

27.09.20 р. 

(за розкладом) 

4 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

2-ий – 4-

ій 

09.09.20 р.- 

27.09.20 р. 

6 самостійна 

робота  

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

2 

Тема 3. Недобросовісна конкуренція та 

промислове шпигунство в банках. 

Формування компетентностей: ЗК3, ЗК7, ФК4, 

ФК7 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 6, 7, 17 

Завдання для СРС: 

4-ий – 5-

ий 

23.09.20 р.-

04.10.20 р. 

(за розкладом) 

4 лекція  Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

1 

5-ий – 6-

й 

30.09.20 р.-

11.10.20 р. 

(за розкладом) 

4 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 



 

1. Законодавче врегулювання ведення 

конкурентної боротьби на українському та 

міжнародних ринках.  

2. Правова оцінка недобросовісної конкуренції в 

банківській діяльності. 

3. Ознаки загроз наступу або проведення актів 

недобросовісної конкуренції проти банку. 

4. Інформація як об’єкт промислового 

шпигунства. 

4-ий – 6-

ий 

23.09.20 р.- 

11.10.20 р. 

6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

2 

Тема 4. Охорона і режим у банку. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК4, ЗК5, 

ФК4 

Результати навчання: ПРН1, ПРН18 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 6 

Завдання для СРС: 

1. Правові засади охоронної діяльності в Україні 

та основні правові норми організації охорони 

установ банків. 

2. Основні принципи діяльності сил охорони 

установ банків. 

3. Порядок та правила залучення до виконання 

завдань охорони банку держаних та приватних 

організацій. 

4. Створення власних сил охорони банку. 

5. Вимоги до працівників підрозділів охорони. 

6. Відповідальність за порушення режиму 

охорони в банку. 

6-ий – 7-

ий 

07.10.20 р.- 

18.10.20 р. 

(за розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

2 

7-ий – 8-

ий 

14.10.20 р.- 

25.10.20 р. 

(за розкладом) 

4 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

6-ий – 8-

ий 

07.10.20 р.- 

25.10.20 р. 

6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

2 

Тема 5. Інформаційна безпека банку. 

Формування компетентностей: ЗК3, ЗК7, ФК7 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 1, 6, 7, 9, 16 

Завдання для СРС: 

1. Методика відбору відомостей, що становлять 

конфіденційну інформацію банку. 

2. Методика відбору відомостей, що становлять 

комерційну таємницю банку. 

3. Правовий статус конфіденційної інформації, 

банківської та комерційної таємниць. Структура 

нормативної бази з питань інформаційної 

безпеки. 

4. Відповідальність за посягання на інформацію з 

8-ий 21.10.20 р.- 

25.10.20 р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

2 

9-ий – 

10-й 

28.10.20 р.- 

08.11.20 р. 

(за розкладом) 

4 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

8-ий – 

10-ий 

21.10.20 р.- 

08.11.20 р. 

6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

2 



 

обмеженим доступом. 

5. Особливості захисту комерційної та 

банківської таємниці в банках. 

Тема 6. Економічна безпека банку. 

Формування компетентностей: ЗК3, ЗК7, ФК2 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, ПРН7 

Рекомендовані джерела: 1, 4, 8, 9 

Завдання для СРС: 

1. Безпека валютних операцій банку. 

2. Проведення кредитного моніторингу і 

виявлення ознак небезпеки виникнення 

проблемних позичок. 

3. Робота банку з проблемними позичками. 

4. Організація безпеки неторговельних операцій 

банку. 

5. Основні протидії проти «відмивання незаконно 

отриманих коштів». 

6. Захист матеріальних цінностей та технічних 

засобів банку від протиправних посягань. 

9-ий 28.10.20 р.- 

01.11.20 р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

2 

11-ий 11.11.20 р.- 

15.11.20 р. 

(за розкладом 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

9-ий – 

11-ий 

28.10.20 р.- 

15.11.20 р. 

6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

2 

Тема 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

діяльності банку. 

Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, ЗК7 

ФК7 

Результати навчання: ПРН3, ПРН7, ПРН18 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 4, 19, 21 

Завдання для СРС: 

1. Інформаційні документи в інформаційно-

аналітичній роботі банку. 

2. Методика проведення інформаційного аудиту. 

3. Комерційна розвідка, ознаки, структура, мета і 

об’єкти. 

4. Правове поле діяльності комерційної розвідки. 

5. «Сучасні» загрози для комп’ютерних систем. 

10-ий 04.11.20 р.- 

08.11.20 р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

2 

12-ий 18.11.20 р.- 

22.11.20 р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

10-ий – 

12-ий 

04.11.20 р.- 

22.11.20 р. 

6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

2 

Тема 8. Організація безпеки в роботі з 

персоналом банку. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК4, ФК2 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 1, 6, 10 

Завдання для СРС: 

1. Технологія вирішення конфліктів. 

2. Заходи профілактики і попередження 

11-ий 11.11.20 р.- 

15.11.20 р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

2 

13-ий 25.11.20 р.- 

29.11.20 р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

11-ий – 11.11.20 р.- 6 самостійна Самостійна робота: з 2 



 

порушень установленого порядку й законності 

персоналом банку. 

3. Виховна й профілактична робота з кадрами 

банку. 

4. Етапи становлення на посаді працівника банку. 

5. Контроль за персоналом у процесі роботи. 

6. Звільнення банківського працівника з роботи 

та захист інтересів банку в процесі звільнення 

працівників. 

13-ий 29.11.20 р. робота навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

Тема 9. Дії банків в екстремальних умовах. 

Формування компетентностей: ЗК5, ЗК7, ФК7 

Результати навчання: ПРН3, ПРН7 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 10, 16, 23 

Завдання для СРС: 

1. Види екстремальних ситуацій. 

2. Діяльність персоналу банку щодо 

попередження екстремальних ситуацій у банку. 

3. Проведення економічної оцінки наслідків 

екстремальної ситуації. 

12-ий 18.11.20 р.- 

22.11.20 р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

2 

14-ий 02.12.20 р.- 

06.12.20 р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

12-ий – 

14-ий 

18.11.20 р.- 

06.12.20 р. 

4 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

2 

Тема 10. Безпека особистості. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК4, ЗК5, 

ФК 2 

Результати навчання: ПРН1, ПРН18 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 13, 17 

Завдання для СРС: 

1. Особиста безпека людини у повсякденних 

життєвих ситуаціях. 

2. Поведінка персоналу банку під час землетрусу. 

3. Заходи щодо забезпечення безпеки персоналу 

банку у разі загрози радіоактивної аварії або 

атаки. 

4. Поведінка працівників банку у випадку нападу 

на квартиру чи офіс. 

13-ий 25.11.20 р.- 

29.11.20 р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

2 

15-ий 09.12.20 р.- 

13.12.20 р. 

(за розкладом) 

2 практичне 

заняття 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

13-ий – 

15-ий 

25.11.20 р. –  

13.12.20 р. 

4 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

2 

Тема 11. Правові основи безпеки банківської 

діяльності. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК5, ЗК7, 

ФК4 

14-ий 02.12.20 р.- 

06.12.20 р. 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

2 

16-ий 16.12.20 р.- 2 практичне Усне опитування, 3 



 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 23 

Завдання для СРС: 

1. Закордонний досвід законодавчого 

врегулювання діяльності банку на ринку 

банківських послуг. 

2. Нормативна база з безпеки діяльності 

закордонних банків. 

3. Проблеми законодавчого врегулювання 

банківської безпеки в Україні. 

4. Концепція банківської безпеки. 

20.12.20 р. 

(за розкладом) 

заняття тестування, навчальна 

дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

14-ий – 

16-ий 

02.12.20 р.- 

20.12.20 р. 

4 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування; вирішення 

завдань 

2 

Контрольна робота      23 

      100 

 

 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 
 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 

видів освітньої діяльності: Moodl. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III: [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 

2. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-ХІV: Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 

3. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-VІ: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17. 

4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні : затв. постановою Правління НБУ 

від 28.08.2001 р. № 368 зі змінами і доп. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 

2001. - № 10 (зміни і доповнення www.rada.gov.ua). 

5. Про організацію службової діяльності поліції охорони з питань забезпечення фізичної охорони 

об'єктів: затв. Наказом МВС України від 07.07.2017 р. № 577: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0989-17. 

6. Банківська безпека: навч. посібник / О. Д. Вовчак, Ю. О. Самура, В. А. Сидоренко, В. А. Вареник – К.: 

Знання, 2013. – 238 с. 

7. Безпека банківської діяльності: підручник / М.І. Зубок, С.М. Яремко. – К.: КНЕУ, 2012. – 477 с. 

8. Економічна безпека : навч. посібник / за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с. 

9. Зубок М.І. Забезпечення економічної безпеки банків: навчальний посібник/ М. І. Зубок. – К.: 

Університет економіки та права "КРОК", 2018. – 260 с. 

Допоміжна література 

10. Банківська безпека: підручник / А. О. Корченко, Л. М. Скачек, В.О. Хорошко – [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1714/1.pdf. 

11. Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру / О.І.Барановський [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ief.org.ua/Arjiv_EP/Baranovskyi106.pdf. 

12. Барилюк М. М. Функціонування системи забезпечення фінансової безпеки комерційного банку / М. 

М. Барилюк // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 2. – С. 158-169. 

13. Бучко І. Є. Роль системи гарантування вкладів фізичних осіб у забезпеченні банківської безпеки / І. Є. 

Бучко // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2015. – Вип. 49. – С. 226-230. 

14. Гаврилко П. П. Фінансова безпека банківської системи / П. П. Гаврилко // Формування ринкових 

відносин в Україні. – 2018. – №11. – С.15-20. 

15. Закрепа А. В. Діяльність банку в контексті забезпечення економічної безпеки / А. В. Закрепа // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 3. – С. 139-143. 

16. Зубок М.І. Безпека бізнесу в умовах керованого хаосу/ М. І. Зубок //Бизнес и безопасность: 

информационно-рекламный журнал для тех, кому есть что защищать. – 2018. – № 2. – С. 26-28. 

17. Зубок М.І. Протидія загрозам тероризму і сепаратизму у банківській діяльності / М.І. Зубок // Бизнес и 

безопасность. – 2019. – № 2. – С. 5-8. 

18. Капіталоутворення в банківському секторі України: теорія та практика управління: монографія / О. Д. 

Вовчак, В. А. Вареник, Ю. О. Самура. – Львів: Ліга-прес, 2014. – 208 с. 

19. Коваленко В. В. Концептуальні основи формування системи безпеки банківської діяльності / В. В. 

Коваленко // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – № 1-2. – С. 56-59. 

20. Прийма І. Організація забезпечення безпеки кредитної діяльності банків / І. Прийма // Ринок цінних 

паперів України. – 2014. – № 8. – С. 25-30. 

21. Самура Ю.О. Threats to the economic security of the banking activity and the means of its protection / Ю.О. 

Самура, В.А. Вареник // Scietific magazine Economic Annals - XXI. – 2015. – № 5-6. – P. 86-89. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


 

22. Самура Ю.О. Гарантування безпеки вкладів населення фондом гарантування вкладів фізичних осіб в 

Україні / Ю.О. Самура // Економіка та суспільство: Науковий журнал. –2017. – №12. – С. 509-514. 

23. Самура Ю.О. Формування системи безпеки в банківських установах / Ю.О. Самура, Н.С. Кульчицька 

// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 15. – [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://global-national.in.ua/issue-17-2017. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

№ 

п/п 
Вид інформаційного забезпечення Електронна адреса 

1.  Офіційний сайт Електронної бібліотеки Львівського торговельно-

економічного університету 
http://www.lib.lac.lviv.ua 

2.  Журнал “Фінанси України” http://www.finance.com.ua/ 

3.  Міністерство Фінансів України http://www.minfin.gov.ua/ 

4.  Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 

5.  Національний банк України www.bank.gov.ua 

6.  Асоціація Українських банків www.aub.com.ua 

7.  Українська асоціація інвестиційного бізнесу www.uaib.com.ua. 

8.  Інформаційний проект “Фінанси” http://www.finances.kiev.ua/ 

9.  Банківський портал “uabankir” http://www.uabankir.com/ 

10.  Путівник по ресурсах фінансової і банківської тематики “Банкір” http://fingid.com/ 

11.  Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 

12.  Економічна бібліотека http://www.economics.com.ua/ 

13.  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.org.ua 

14.  Адреса Львівського статуправління http://www.stat.lviv.ua 

 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

• стандартизовані тести; 

• завдання розрахункового характеру; 

http://www.lib.lac.lviv.ua/
http://www.aub.com.ua/
http://www.uaib.com.ua/
http://www.fg.org.ua/


 

• усна доповідь; 

• інші види індивідуальних та групових завдань. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.: 

- присутність та активність на заняттях (при 

пропусках занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 1 бал 

- ведення конспекту  за кожну лекцію 0,5 бал 

- участь у експрес-опитуванні 
за кожну правильну відповідь 0,5 

бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- усне опитування, тестування, рішення практичних задач за кожну правильну відповідь 1,5 бала 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань  
за кожну правильну відповідь 1 бал 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Контрольна робота максимальна оцінка – 25 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, виконання наукових досліджень тощо. 
Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 
Розподіл балів за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів підсумкового 

контролю подані у таблиці. 

Для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 КР 
100 

7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 25 

Т1, Т2 ... Т11 – теми занять; КР – контрольна робота 

 
 

 

 

 

 

 



 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої 

освіти Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

90-100 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні 

рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні 

положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти 

дані об’єктів діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін 

знань та умінь. Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. 

За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних 

/ контрольних завдань проявив вміння самостійно вирішувати поставлені 

завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в 

питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям 

питань, що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму 

матеріалу, передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент 

проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи  складних 

практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і 

навичок, що викладені в силабусі навчальної 

дисципліни. Власні пропозиції студента в оцінках і 

вирішенні практичних задач підвищує його вміння 

використовувати знання, які він отримав  при вивчені 

інших дисциплін, а також знання, набуті при 

самостійному поглибленому вивчені  питань, 

що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

82-89 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає 

програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 

застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але 

допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, 

кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання 

при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних 

завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

74-81 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення 

матеріалу, що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз 

можливих ситуацій та вміє  застосовувати при вирішенні типових практичних 

завдань, але допускає окремі неточності. Вміє пояснити основні положення 

виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні результату при заданій 

зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є 

системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне 

значення при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / 

контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що 

вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

64-73 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою 

дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має 

пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є 

визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з 

викладачем, але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які 

може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  



 

60-63 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально 

допустимий. З використанням основних теоретичних положень, студент з 

труднощами пояснює правила вирішення практичних/розрахункових завдань 

дисципліни. Виконання практичних (індивідуальних, контрольних) завдань 

значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння 

роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 

35-59 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що 

програму навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його 

відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0-34 
Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 

дисципліни (F)  
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