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Анотація 

Розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної 

світової банківської системи. Висвітлюються сутність і функції міжнародного 

та іноземного банківництва, організаційно-правові форми та види 

міжнародного банківського бізнесу, суб’єкти, механізм та принципи 

регулювання міжнародного та іноземного банківництва, сучасний стан 

функціонування банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків, 

структуру власності банківської системи України з огляду на наявність 

іноземних інвесторів у банках, наднаціональне регулювання діяльності банків 

на міжнародних ринках, особливості правового, податкового, 

антимонопольного регулювання іноземного банківського бізнесу. 

Курс спрямований на формування у студентів компетентностей в області 

формування системи теоретичних знань та практичних навичок у галузі 

міжнародного банківського бізнесу та його регулятивного забезпечення, 

функціонування банківської системи під впливом іноземних капіталів, 

підвищення стабільності й ефективності роботи вітчизняних банків за рахунок 

залучення іноземних інвесторів. Основними завданнями вивчення дисципліни є 

вивчення стану розвитку міжнародного банківського бізнесу, характеру впливу 

іноземних капіталів на розвиток банківської системи та фінансово-економічної 

безпеки держави, можливостей ефективного регулювання банківництва на 

міжнародному рівні для підвищення рівня розвитку економік країн тощо.  

Ключові слова: банківська діяльність, міжнародне регулювання 

банківського бізнесу, офшорний банківський бізнес, іноземне банківництво, 

кредит, розрахункові операції, інвестиції, валютні операції. 

Аbstract 

The main issues of functioning and development of the modern world banking 

system are considered. The essence and functions of international and foreign 

banking, organizational and legal forms and types of international banking business, 

subjects, mechanism and principles of regulation of international and foreign 

banking, the current state of functioning of banks with foreign capital and branches of 

foreign banks, ownership structure of the banking system of Ukraine given the 

presence of foreign investors in banks, supranational regulation of banks in 

international markets, features of legal, tax, antitrust regulation of foreign banking. 

The course is aimed at developing students' competencies in the formation of 

theoretical knowledge and practical skills in international banking and its regulatory 

support, the functioning of the banking system under the influence of foreign capital, 

improving the stability and efficiency of domestic banks by attracting foreign 

investors. The main objectives of the discipline are to study the state of development 

of international banking, the nature of the influence of foreign capital on the 

development of the banking system and financial and economic security of the state, 

opportunities for effective regulation of banking at the international level to improve 

economic development. 

Key words: banking, international banking regulation, offshore banking, 

foreign banking, credit, settlement operations, investments, foreign exchange 

transactions. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

Обов'язкова  

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й   

Електронний адрес РПНД на 

сайті Університету 

http://www.nuos.edu.ua 

/students/osvita/2226/ 

Спеціальність  

051 Економіка 
(код та найменування)  

 

 

 

Освітня програма 

Міжнародна економіка 
(найменування) 

Семестр 

10-й 
 

Лекцій 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

________________ 
(назва) 

30 год. 

 
Практичні, семінарські 

15 год.  
Загальна кількість годин 150 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3 год.;  

 

самостійної роботи – 7 год. 

Освітній рівень: 

другий 

(магістерський)  

Самостійна робота 

105 год. 

 Вид контролю: екзамен  

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ БАНКІНГ: 

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКА» є формування у студентів відповідно до 

освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

 здатність працювати в команді; 

 здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень; 

 здатність укладати угоди із зарубіжними та вітчизняними партнерами 

та забезпечувати їх реалізацію на підставі існуючих вимог міжнародного та 

національного договірного права. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є: проблеми економічного 

розвитку, міжнародна макроекономіка  
(за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру) 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

 приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-

економічних досліджень; 

 застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні 

соціально-економічними системами. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методологія та організаційні аспекти міжнародного 

банківництва. 

Тема 1. Банківська діяльність в умовах глобалізації світової економіки.  

Функції і роль банків в економічній системі. Вплив глобалізації на зміну 

характерів і масштабу банківського бізнесу. Сутність і функції іноземного 

банківництва. Форми здійснення міжнародного банківського бізнесу. 

Транснаціональні банки як найвищий рівень організації міжнародного 

банківського бізнесу. 

 [1] стор. 6-9, [2] стор. 3-27 

Тема 2. Особливості банківської діяльності в зарубіжних країнах.  

Особливості становлення і розвитку регіональних банківських систем у 

зарубіжних країнах: Німеччині, Франції, Іспанії, Швейцарії, США та Канаді. 

Специфіка функціонування різних видів банків та їх впливу на соціально-

економічний розвиток регіонів і країн. Діяльність ощадних та кооперативних 

банків. 

[2] стор. 130-156 

Тема 3. Офшорний банківський бізнес.  

Основи організації діяльності офшорних банків. Офшорні банківські 

юрисдикції. 

[1] стор. 128-133, [2] стор. 173-191 

Змістовий модуль 2. Регулювання міжнародного банківництва. 

Тема 4. Іноземне банківництво в структурі міжнародного банківського 

бізнесу.  

Банки як учасники світового валютного ринку. Кореспонденські відносини як 

форма міжнародного банківського бізнесу. Міжнародні розрахунки: зміст та 

особливості. 

 [1] стор. 20-25, [2] стор. 60-105 

Тема 5. Державне регулювання іноземного банківництва: поняття, види та 

функції.  

Інструментарій державного регулювання іноземного банківництва. Принципи 

та механізм державного регулювання іноземного банківництва. Інституційні 

моделі регулювання іноземного банківництва. 

[1] стор. 203-214, [2] стор. 428-486 

Тема 6. Механізм державного регулювання іноземного банківництва в 

Україні. 

Правове регулювання іноземного банківництва. Регулювання іноземного 

банківництва Національним банком України. Податкове регулювання 

діяльності банків з іноземним капіталом. Конкурентне регулювання іноземного 

банківництва. 

[1] стор. 214-219 

 
 



Тематичний план навчальної дисципліни  

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Методологія та організаційні аспекти міжнародного банківництва 

Тема 1. Банківська діяльність в умовах глобалізації світової економіки 25 4 2 - 19 

Тема 2. Особливості банківської діяльності в зарубіжних країнах 25 8 4 - 13 

Тема 3. Офшорний банківський бізнес 25 4 2 - 19 

Разом за змістовим модулем 1 75 16 8 - 51 

Змістовий модуль 2. Проблеми економічної динаміки та економічних пропорцій 

Тема 4. Іноземне банківництво в структурі міжнародного банківського бізнесу 25 6 3 - 16 

Тема 5. Державне регулювання іноземного банківництва: поняття, види та функції 25 4 2 - 19 

Тема 6. Механізм державного регулювання іноземного банківництва в Україні 25 4 2 - 19 

Разом за змістовим модулем 2 75 14 7 - 54 

Разом за курсом 150 30 15 - 105 
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Банківська діяльність в умовах глобалізації світової 

економіки 

4 

2.  Особливості банківської діяльності в зарубіжних 

країнах 

2 

3.  Офшорний банківський бізнес 2 

4.  Іноземне банківництво в структурі міжнародного 

банківського бізнесу 

3 

5.  Державне регулювання іноземного банківництва: 

поняття, види та функції 

2 

6.  Механізм державного регулювання іноземного 

банківництва в Україні 

2 

... Разом 15 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання:  

 підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1 

лекцію); 

 підготовка до практичних занять (включає виконання аналітичних 

завдань, підготовку есе, доповідей, презентацій (обсяг однієї роботі до 10 

аркушів А4) – 2-3 год/1 заняття; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  

 

Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість годин 

Денна форма  

1.  Підготовка до лекцій  30 

2.  Підготовка до практичних робіт  45 

3.  Підготовка до екзамену  30 

... Разом 105 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: 

1. На практичних роботах – аналітичні завдання, есе, доповіді, 

презентації 

2. За змістові модулі – тести 

2. За весь курс – екзамен 

 



10 
 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка 

в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 80 

балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки 

протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та 

інше).  

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок – 20 балів. 

Право здавати заключний екзамен дається студенту, якій з урахуванням 

максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 60 балів. 

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки 

іспиту.  

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної 

теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 

завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Аналітичні завдання 

19-20 

Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип ситуації і добирає раціональний метод аналізу. 

Демонструє розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. 

Звіт відповідає встановленим вимогам. 

17-18 

Робота виконана у встановлений термін. Студент за допомогою 

викладача визначає тип ситуації і добирає раціональний метод 

аналізу. Демонструє розуміння комплексного підходу до аналізу 

ситуації. Звіт відповідає встановленим вимогам. 

15-16 

Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент самостійно визначає тип ситуації і добирає 

раціональні методи аналізу. Демонструє розуміння комплексного 

підходу до аналізу ситуації. Звіт відповідає встановленим 

вимогам. 

13-14 

Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент за допомогою викладача визначає тип ситуації і 

добирає раціональний метод аналізу. Демонструє розуміння 

комплексного підходу до аналізу ситуації. Звіт відповідає 

встановленим вимогам. 
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11-12 

Робота виконана самостійно у встановлений термін. Студент 

проводить аналіз користуючись алгоритмом. Звіт відповідає 

встановленим вимогам. 

9-10 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

проводить аналіз користуючись алгоритмом. Звіт відповідає 

встановленим вимогам. 

7-8 

Робота виконана самостійно у встановлений термін. Студент 

проводить аналіз користуючись алгоритмом. Складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки 

5-6 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

проводить аналіз користуючись алгоритмом. Складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки 

3-4 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

проводить аналіз за спрощеним алгоритмом. Складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки 

1-2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

проводить аналіз за спрощеним алгоритмом з помилками. 

Складений звіт містить неточності у висновках та помилки 

0 Студент не демонструє вміння аналізувати ситуацію. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

20 балів (1 робота по 20 балів) 

Есе, доповіді, презентації 

10 

Тема розкрита повністю. Відповідь правильна, повна, логічна, 

містить аналіз, систематизацію, узагальнення, використані 

міжпредметні зв’язки, містить аргументовані висновки. 

Презентація доповнює матеріал есе або доповіді, не дублюючи 

його. Завдання виконано у встановлений термін. 

9 

Тема розкрита повністю. Відповідь правильна, повна, логічна, 

містить аналіз, систематизацію, узагальнення, використані 

міжпредметні зв’язки, містить аргументовані висновки. 

Презентація доповнює матеріал есе або доповіді, не дублюючи 

його. Завдання виконано з порушенням встановлених термінів. 

8 

Тема розкрита повністю. Відповідь в цілому правильна, достатньо 

повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу. Презентація доповнює матеріал есе або 

доповіді, не дублюючи його. Завдання виконано у встановлений 

термін. 

7 

Тема розкрита повністю. Відповідь в цілому правильна, достатньо 

повна, логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу. Презентація доповнює матеріал есе або 

доповіді, не дублюючи його. Завдання виконано з порушенням 

встановлених термінів. 

6 

Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. Презентація доповнює матеріал есе або доповіді, не 

дублюючи його. Завдання виконано у встановлений термін. 

5 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. Презентація доповнює матеріал есе або доповіді, не 
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дублюючи його. Завдання виконано з порушенням встановлених 

термінів. 

4 

Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. Презентація дублює матеріал есе або доповіді. 

Завдання виконано у встановлений термін. 

3 

Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. Презентація дублює матеріал есе або доповіді. 

Завдання виконано з порушенням встановлених термінів. 

2 

Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. Презентація дублює 

матеріал есе або доповіді. Завдання виконано у встановлений 

термін. 

1 

Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. Презентація дублює 

матеріал есе або доповіді. Завдання виконано з порушенням 

встановлених термінів. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

40 балів (4 роботи по 10 балів) 

 

Поточний модульний контроль у форму тестування 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

20 балів (2 тести по 10 бали) 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Виконання аналітичних завдань 1*20 балів = 20 балів 

Виконання есе, доповідей, презентацій 4*10 балів = 40 балів 

Поточний модульних контроль 2*10 балів = 20 балів 

Всього 80 

 

Підсумковий контроль (екзамен) у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

20 балів (20 тестів по 1 балу) 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

Елемент програми 
Денне відділення 

Вид роботи Кількість балів 

ЗМ 1 

Т1 
Практична робота 1. 

Аналітичне завдання 
20 

Т2 
Практична робота 2. Доповідь 

з презентацією 
10 
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 Т3 
Практична робота 3. Доповідь 

з презентацією 
10 

ПМК Тест 10 

ЗМ 2 

Т4 
Практична робота 4. Доповідь 

з презентацією 
10 

Т5 
Практична робота 5. Доповідь 

з презентацією 
10 

 Т6 
Практична робота 6. Доповідь 

з презентацією 
10 

ПМК Тест 10 

Підсумковий контроль Екзамен 20 

Сума балів за семестр 100 

 

9. Засоби навчання 

 мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

 комп'ютери, комп’ютерні системи та мережи; 

 бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова та художня література, нотні партитури тощо); 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і 

практика: Навч. посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 

364 с. 

2. Handbook of International Banking / edited by Andrew W. Mullineux 

and Victor Murinde. Bodmin, Cornwall: Edward Elgar Publishing Limited, 2013. 

827 p. 

 

Допоміжна література 

1. Катан Л.І., Демчук Н.І., Бабенко-Левада В.Г., Журавльова Т.О. 

Банківська система: навч. посіб. / за ред. І.М.Мазур. Дніпро: Пороги, 2017. 

444 с. 

2. Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародний банківський бізнес: базові 

категорії, поняття, терміни : навчальний словник-довідник. Львів : “Магнолія 

плюс”, 2005. 311 с. 

3. Владичин У. В. Державне регулювання іноземного банківництва в 

Україні [монографія]. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 594 с. 

4. Липов В. В. Глобальна економіка: навчальний посібник. К.: Центр 

учбової літератури, 2019. 439 с. 

5. Козак Ю. Г. Світова економіка [текст] навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2018. 326 с. 

6. Корнилюк Р. В. Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання: 

[монографія]. К. : КНЕУ, 2012. 234 с. 

7. Buckle M., Beccalli E. (2012) Principles of banking and fi nance. 

Published by: University of London. 94 p.  
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8. Hughes Jane E. (2012) International banking: text & cases. 492p.  

9. International finance and accounting handbook / edited by Frederick D.S. 

Choi. 3nd ed. New York: Wiley, 2013. 890 p.  

 

Інформаційні ресурси в інтернет  
1. www.finance.com.ua – фінанси України. 

2. www.uabanker.net – все про банки України. 

3. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України. 

4. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України 

5. http://www.worldbank.org.ua/ – Світовий банк в Україні 

6. http://www.icps.kiev.ua/ – Міжнародний центр перспективних 

досліджень 

7. Державне агентство України з інвестицій та розвитку [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://in.ukrproject.gov.ua/ 

8. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.ukrstat.gov.ua. 

9. African Development Bank. – Access mode : http://www.afdb.org. 

10. Asian Development Bank. – Access mode : http://www.adb.org. 

11. Inter-American Development Bank. – Access mode : http://www.iadb.org. 

12. International Monetary Fund (IMF) [Electronic resource]. – Access mode : 

http://www.imf.org. 

13. World Bank. – Access mode : http://www.worldbank.org. 

14. World Bank: Data and Statistics. – Access mode : 

http://www.worldbank.org/data. 

 


