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1. Мета дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Банківська діяльність для бізнесу» 

є формування базових знань з питань функціонування банківської системи України 
її впливу на грошово-кредитну політику держави, засвоєння закономірностей дії 
елементів банківської системи пов’язаною із формуванням та розподілом 
фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях. 
 

 
2. Міждисциплінарні зв’язки 

Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 

даної дисципліни  

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну  
Теорія економічного розвитку 
Електронний бізнес 
Економіка підприємства 

Обгрунтування підприємницьких рішень та 
оцінка бізнес-ризиків 
Антикризове управління 

 
3. Результати навчання 

відповідно до Матриці забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) компонентами 
чинної Освітньої програми 

Програмний 
результат 
навчання 

Методи 
навчання 

Форми 
оцінювання 

Результати навчання за 
дисципліною  

ПРН 37. 
Застосовувати 
знання в сфері 
біржової торгівлі 
та 
використовувати 
методики 
визначення 
економічної 
ефективності 
надання 
банківських 
послуг і 
проведення 
банківських 
операцій. 

Лекційні  і 
практичні 
заняття, 
самостійне 
навчання, 
індивідуальні 
консультації, 
доповіді 
студентів 

Вибіркове усне 
опитування, 
тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних 
завдань, 
диференційований 
залік 

ПРН 37.1 Уміння робити відповідний 
аналіз та здійснювати операції на 
фондовому, грошовому, валютному, 
кредитному ринках. 
ПРН 37.2 Здатність організувати 
проведення банківськими установами 
основних операцій по формуванню 
ресурсів та їх розміщенню. 
ПРН 37.3 Здатність організувати та 
забезпечити роботу банківських установ. 
ПРН 37.4 Уміння виконувати необхідний 
обсяг робіт по дослідженню сутності й 
особливостей надання різноманітних 
банківських операцій і послуг. 
ПРН 37.5 Набуття гнучкості мислення, 
відкритого для застосування набутих 
економічних знань для вирішення 
стратегічних та поточних завдань розвитку 
банківської системи. 
ПРН 37.6  дослідження провідних сфер 
Міжнародного банківського бізнесу, 
напрямів забезпечення стабільності 
банківської системи. 
ПРН 37.7 Здатність відстежувати та 
враховувати міжнародний досвід, а також 
перспективні можливості розвитку 
банківських операцій 
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4. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1. БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи банківської діяльності.  

Тема 1.1 Банківська система України.  
Банківська діяльність: поняття, процес становлення, функції. Етапи 

формування сучасної банківської системи України. Становлення, розвиток 
банківської системи України та основні зовнішні чинники, які на нього впливають. 
Банк як головна складова фінансово-кредитної системи. Види та класифікація 
банків. Банківські об’єднання.  

 
Тема 1.2 Організація діяльності банку  
Організаційна структура та управління банком. Порядок створення і 

організація діяльності комерційного. Сутність, основні принципи організації 
банківських операцій, їх класифікація. Концепції управління діяльністю банку. 
Організаційна структура та органи управління банком. Доходи витрати і прибуток 
комерційного банку. 

 
Тема 1.3 Операції банків з формування власного капіталу  
Економічна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх 

класифікація. Балансові та за балансові джерела формування ресурсів банку. 
Поняття ресурсного потенціалу банку. Власний капітал банку, його структура, 
джерела формування, функції та значення. Структура балансового та 
регулятивного капіталу банку, його вплив на формування власного капіталу банку. 
Характеристика фондів, що формують його капітал. Резервні і спеціальні фонди. 
Роль прибутку у формуванні власного капіталу. Достатність капіталу банку. 
Фактори, що визначають достатність капіталу банку. Основні критерії і стандарти 
оцінки власного капіталу банку згідно вимог Базельської угоди. Показники 
нормативів капіталу для банків України.  

 
Тема 1.4 Операції банків із залучення коштів  
Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна 

характеристика. Особливості депозитних рахунків до запитання, строкових та 
ощадних вкладів; їх переваги і недоліки. Особливості укладання депозитного 
договору та встановлення депозитної процентної ставки. Фактори, які впливають 
на рівень депозитного процента. Механізм здійснення строкових депозитних 
операцій з юридичними особами. Система страхування (гарантування) вкладів 
населення в банках. Класифікація депозитів фізичних осіб, їх загальна 
характеристика. Права вкладників. Правовий режим вкладників. Вклади (депозити) 
до запитання фізичних осіб у банківських установах. Строкові вклади фізичних 
осіб до банківської установи. Довіреність на розпорядження вкладами. Порядок 
складання і використання заповітів. Порядок видачі вкладу після смерті вкладника. 
Порядок розпорядження рахунками неповнолітніх та інших клієнтів, визнаних 
недієздатними.  
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Тема 1.5 Операції банків із запозичення коштів  
Економічний зміст операцій з недепозитного запозичення коштів, їх загальна 

характеристика. Міжбанківська торгівля ресурсами. Роль міжбанківського 
кредитування, функції та структура ринку міжбанківських кредитів. Практика 
здійснення операцій з міжбанківського кредитування. Особливості одержання 
централізованих кредитів від НБУ. Механізми рефінансування комерційних банків. 
Операції, пов’язані з отриманням (наданням) кредитів від інших банків. 
Відмінність міжбанківських кредитів та депозитів. Випуск незабезпечених 
боргових зобов’язань банку як засіб запозичення ресурсів. Поняття 
субординованого боргу. Випуск банківських облігацій та депозитних сертифікатів. 

 
Змістовий модуль 2 Характеристики та порядок проведення операцій 

банку  
 
Тема 2.1 Операції банків з векселями  
Вексель та його економічна сутність. Види і характеристика векселів. 

Реквізити векселя та порядок їх заповнення. Види вексельних операцій банків, їх 
загальна характеристика. Активні операції з векселями. Операції з врахування 
векселів, їх економічна сутність. Кредитування під заставу векселів. Гарантійні 
операції з векселями. Авалювання та акцептування векселів. Перевірка юридичної 
та економічної надійності векселя. Пасивні операції з векселями. Перерахування 
векселів як засіб залучення коштів. Емісія та використання банківських векселів. 
Посередницькі операції банків з векселями. Інкасування та доміциляція векселів. 
Зберігання векселів за дорученням клієнтів. 

 
Тема 2.2 Кредитні операції банків  
Кредитна політика банку і основи організації кредитної роботи в банку. 

Суб’єкти кредитних відносин. Принципи і умови банківського кредитування. 
Позичкові рахунки та режими їх використання. Види банківських кредитів та їх 
економічна характеристика. Ознаки класифікації кредитів за методикою НБУ. 
Особливості надання споживчих і іпотечних кредитів. Кредитні лінії. 
Контокорентні, овердрафтові і онкольні кредити. Методи розрахунку ціни за 
кредитом. Ризики при кредитуванні та способи їх мінімізації. 

 
Тема 2.3 Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів 
 Особливості механізму надання та погашення споживчого банківського 

кредиту. Особливості кредитування у формі овердрафту. Інвестиційне 
кредитування. Методи оцінки доцільності та ефективності інвестиційного проекту. 
Іпотечне кредитування та перспективи його розвитку в Україні. Консорціальний 
кредит. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу. Особливості 
операцій з надання і погашення інших видів кредитів. 
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Тема 2.4. Торговельні операції банків в іноземній валюті  
Організація кореспондентських відносин з іноземними банками. Порядок 

відкриття кореспондентських рахунків в іноземних та уповноважених банках. 
Операції банків на валютному ринку та їх характеристика. Валютні ризики та 
методи їх зниження. Валютна позиція комерційного банку. Міжнародні платіжні 
системи. 

 
Тема 2.5 Операції банків з цінними паперами  
Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів. Вимоги 

до ліцензування операцій банків з цінними паперами. Організація виконання 
банком операцій з цінними паперами. Емісійні операції комерційних банків. 
Операції з випуску пайових цінних паперів. Операції з випуску боргових 
зобов'язань. Випуск похідних цінних паперів. Інвестиційні операції банків з 
цінними паперами, їх загальна характеристика. Заставні операції банків з цінними 
паперами. Вимоги до цінних паперів як до предмета застави. Особливості 
отримання кредитів від НБУ під заставу державних цінних паперів. Професійна 
діяльність банків на ринку цінних паперів.  

 
Тема 2.6 Операції з надання банківських послуг  
Види нетрадиційних банківських операцій та послуг, їх загальна 

характеристика. Лізингові операції та організація банком їх виконання. Процедура 
та умови укладання договору фінансового лізингу. Банківські гарантії та 
поручительства і відмінності між ними. Види банківських гарантій. Факторингові 
та форфейтингові операції банків. Трастові та довірчі послуги. Фінансовий 
інжиніринг. Консультаційні та інформаційні послуги. 

 
Змістовий модуль 3. Контроль та безпека діяльності комерційних банків  
 
Тема 3.1 Операції із забезпечення фінансової стійкості банку  
Форми бухгалтерської та фінансової звітності банку. Зміст і структура 

балансу. Фінансові звіти банку про прибутки та збитки. Доходи банку, їх структура 
та джерела формування. Структура витрат банку. Прибутковість комерційного 
банку та методи її оцінки. Ліквідність та платоспроможність банку і чинники, що 
на них впливають. Регулювання банківської діяльності з боку НБУ. Економічні 
нормативи, що регулюють діяльність банків, та контроль за їх дотриманням. 
Оцінка ефективності фінансової діяльності банку. 

 

Тема 3.2 Регулювання, нагляд та контроль банківської діяльності  
Основні принципи ефективного банківського нагляду. Стандарти 

Базельського комітету з питань банківського нагляду. 
 
Тема 3.3 Фінансова безпека банківського сектору   
Методи звичайного та антикризового управління фінансовою безпекою 

банку. Можливі форми прояву моральних ризиків для різних банківських 
продуктів і методи боротьби з ними.  
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 120 17 34 - 69 
Змістовий модуль 1 30 6 12 - 12 
Змістовий модуль 2 30 6 12 - 12 
Змістовий модуль 3 45 5 10 - 30 
Підсумковий контроль 15 - - - 15 

 
6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 

 МОДУЛЬ. БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ 34 
 Змістовий модуль 1 12 
Тема 1.1. 
Банківська система 
України.  

1. Банківська система України. 
1. Національний банк, його призначення та функції. 

2 

Тема 1.2 
Організація 
діяльності банку  
 

1. Порядок створення і організація діяльності комерційного 
банку.  

2. Організаційна структура та органи управління банком.  
3. Доходи витрати і прибуток комерційного банку. 

2 

Тема 1.3 Операції 
банків з 
формування 
власного капіталу  

1. Склад і структура ресурсів комерційного банку. 
2. Власний капітал банку: джерела формування, функції. 

2 

Тема 1.4 Операції 
банків із залучення 
коштів  
 

1. Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація 
2. Особливості депозитних рахунків до запитання, 

строкових та ощадних вкладів; їх переваги і недоліки. 
3. Нарахування банками процентів зі сплатою простих і 

складних процентів. 

2 

Тема 1.5 Операції 
банків із 
запозичення коштів 

1. Операції, пов’язані з отриманням (наданням) кредитів від 
інших банків.  

2. Структура ринку міжбанківських кредитів.  
3. Централізовані кредити, одержані від НБУ. 

4 
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 Змістовий модуль 2 12 
Тема 2.1 Операції 
банків з векселями 

1. Сутнісні характеристики векселів. Види векселів. 
2. Операції банків з векселями. 

2 

Тема 2.2 Кредитні 
операції банків 

1. Банківський кредит та його класифікація 
2. Умови та порядок укладення кредитної угоди 
3. Засоби захисту від кредитного ризику 

2 

Тема 2.3 
Особливості 
операцій з надання і 
погашення окремих 
видів кредитів 

1. Особливості механізму надання та погашення споживчого 
банківського кредиту. 

2. Інвестиційне кредитування. 
3. Оцінка ефективності реального інвестиційного проекту. 

2 

Тема 2.4 
Торговельні 
операції банків в 
іноземній валюті 

1. Здійснення розрахунків в іноземній валюті за 
зовнішньоекономічними угодами.  

2. Фінансування експортно-імпортних угод.  
3. Посередницькі операції комерційних банків з іноземною 

валютою. 

2 

Тема 2.5 Операції 
банків з цінними 
паперами 

1. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів. 
2. Емісійні операції комерційного банку.  
3. Формування банківського портфеля цінних паперів та 

управління ним.  
4. Посередницькі операції комерційного банку на 

фондовому ринку. 

2 

Тема 2.6 Операції з 
надання 
банківських послуг 

1. Послуги комерційного банку та їх види.  
2. Лізингові послуги.  
3. Факторингові послуги.  
4. Посередницькі, консультаційні, гарантійні та інші види 

послуг. 

2 

 Змістовий модуль 3 10 
Тема 3.1 Операції із 
забезпечення 
фінансової стійкості 
банку  

1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку.  
2. Балансовий звіт банку та його аналіз.  
3. Аналіз прибутків та збитків банку.  
4. Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку. 

4 

Тема 3.2 
Регулювання, 
нагляд та контроль 
банківської 
діяльності 

1. Основні принципи ефективного банківського нагляду. 
2. Стандарти Базельського комітету з питань банківського 

нагляду.  
3. Фінансовий механізм державного регулювання 

банківської діяльності в Україні. 

2 

Тема 3.3 Фінансова 
безпека 
банківського 
сектору 

1. Безпека банківської системи як складова фінансової 
безпеки держави. 

2. Систематизація загроз фінансовій безпеці комерційних 
банків. 

3. Індикатори оцінки фінансової безпеки банківської 
системи та банківської діяльності 

4 
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7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 
 МОДУЛЬ. БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ 

БІЗНЕСУ 
34 

 Змістовий модуль 1 12 
Тема 1.1 Банківська 
система України.  

Практичне заняття № 1. Банк як елемент банківської 
системи 

2 

Тема 1.2 Організація 
діяльності банку  

Практичне заняття № 2. Особливості класифікації 
банківських операцій 

2 

Тема 1.3 Операції 
банків з формування 
власного капіталу  

Практичне заняття № 3. Прості проценти та особливості 
їх застосування при нарахуванні процентів на депозитні 
вклади 

2 

Тема 1.4 Операції 
банків із залучення 
коштів  

Практична робота №4. Складні проценти (проценти з 
капіталізацією) та механізми їх застосування  
Практична робота №5. Особливості нарахування 
процентів на депозитні вклади 

2 

Тема 1.5 Операції 
банків із запозичення 
коштів 

Практична робота №6. Операції банків із запозичення 
коштів  

4 

 Змістовий модуль 2 12 
Тема 2.1 Операції 
банків з векселями 

Практична робота №7. Операції банків з векселями 2 

Тема 2.2 Кредитні 
операції банків 

Практична робота №8. Веденя кредитної справи та 
оцінка кредитоспроможності позичальника  

2 

Тема 2.3 Особливості 
операцій з надання і 
погашення окремих 
видів кредитів 

Практична робота №9. Розрахунки за різними способами 
погашень кредитів  

2 

Тема 2.4 Торговельні 
операції банків в 
іноземній валюті 

Практична робота №10. Операції банків в іноземній 
валюті 

2 

Тема 2.5 Операції 
банків з цінними 
паперами 

Практична робота №11. Операції банку з акціями  
Практична робота №12. Операції з депозитними та 
ощадними сертифікатами  
Практична робота №13. Операції з облігаціями   

2 

Тема 2.6 Операції з 
надання банківських 
послуг 

Практична робота №14. Розрахунки з лізинговими 
операціями банку 
Практична робота №15. Розрахунки за факторинговими 
операціями банку  

2 

 Змістовий модуль 3 10 
Тема 3.1 Операції із 
забезпечення 
фінансової стійкості 
банку  

Практична робота №16. Забезпечення фінансової 
стійкості банку 

4 

Тема3.2 Регулювання, 
нагляд та контроль 
банківської діяльності 

Практичне заняття №17. Регулювання, нагляд та 
контроль банківської діяльності 

2 

Тема 3.3 Фінансова 
безпека банківського 
сектору 

Практична робота № 18. Фінансова безпека банківського 
сектору 

4 

 
  



10 
 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
 

Не передбачено. 
 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
 
Методами поточного контролю є: 
– усне або письмове опитування; 
– письмовий контроль (контрольна робота); 
– тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1548; 
– розв’язання задач і проблемних ситуацій; 
– прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем. 
 
Підсумковий контроль здійснюється у  віртуальному освітньому середовищі 

на платформі MOODLE у вигляді тестових завдань.  
 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 100  - - 
Змістовий модуль 1 25 5 - 20 
Змістовий модуль 2   25 5 - 20 
Змістовий модуль 3   25 5 - 20 
Індивідуальне завдання – - - – 
Підсумковий контроль 25 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 

Розподіл 
балів 

Змістовий модуль 1 25 

Практичні завдання ЗМ №1(усне або письмове опитування та/або 
письмовий контроль, та/або розв'язання експериментально-дослідних 
задач) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 на платформі MOODLE 20 

Змістовий модуль 2 25 

Практичні завдання ЗМ №2(усне або письмове опитування та/або 
письмовий контроль, та/або розв'язання експериментально-дослідних 
задач) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 на платформі MOODLE 20 

Змістовий модуль 3 25 

Практичні завдання ЗМ №3(усне або письмове опитування та/або 
письмовий контроль, та/або розв'язання експериментально-дослідних 
задач) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 на платформі MOODLE 20 

Підсумковий контроль – диференційований залік  25 

Підсумковий тест на платформі MOODLE 25 
ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 
Підсумковий контроль у формі диференційованого заліку проводиться у віртуальному 

освітньому середовищі на платформі MOODLE за тестами. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

 
Методичне забезпечення 

ID дистанційного курсу дисципліни у  віртуальному освітньому середовищі на платформі 
MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1548 
 
1. Коненко В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Банківська діяльність для бізнесу» 

(для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність) / В. В. Коненко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім.   О. М.  Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 114 с. 

 
2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи 

з курсу «Банківська діяльність для бізнесу» (для студентів денної та заочної  форм 
навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. 
нац. ун-т міськ. госп-ва ім.   О. М.  Бекетова; уклад. : 
В. В. Коненко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 83 с. 

 
3. Методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи 

з курсу «Банківська діяльність для бізнесу» (для студентів денної форми навчання 
спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім.  О. М.  Бекетова; уклад.: В. В. Коненко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 30 с. 

 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Базова 

1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, 
 М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. - 
К.: КНЕУ, 2004. - 599 с. 

2. Банківські операції: Підручник / М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, [та ін.]; за ред. А.М. 
Мороз. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2008. - 608 с. 

3. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків: Навч. посібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. 
Маслак, І.В. Сало. - Суми : Університетська книга, 2007. - 523 с. 

4. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : 
монографія / З.М. Васильченко. - М. : Кондор, 2004. - 528 с. 

 
Допоміжна 

1. Єпіфанов А.О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору 
економіки України: монографія / А.О. Єпіфанов. - Суми : Університетська книга, 
2007. - 417 с. 

2. Медвідь Л.Г. Облік у банках: навч. посібник / Л.Г. Медвідь, І.В. Фостяк. - Львів : 
Магнолія-2006 , 2010. - 360 с. 

3. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посіб. / О.В. 
Геєць, В.М. Домрачев, С. Л. Лондор. - К.: Видавництво Європ. Університету, 2004. 
- 237 с. 

4. Чуб О.О. Банки в глобальній економіці: монографія / О.О. Чуб. - К. : КНЕУ, 2009. 
- 340 с. 
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Інформаційні ресурси 
 

1. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім О.М. Бекетова [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://eprints.kname.edu.ua 

2. Офіційний статистичні матеріали Національного банку України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: bank.gov.ua 

3. Національна бібліотека України ім.. В.І.Вернадського: [офіційний сайт]. Режим 
доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення 08.09.2020). 
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Аркуш актуалізації 
 
Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 
та затверджена «Без змін» 
 

Повна назва навчальної дисципліни  
 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова / вибіркова, шифр за ОП 

семестр номер семестру, або кількох 

кількість кредитів ЄКТС кількість кредитів ЄКТС, коли два і більше 
модулів, дати загальну кількість та по модулях 

форма підсумкового 
контролю 

екзамен / диференційований залік / залік, коли 
два і більше модулів, писати послідовно 

мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська та/або англійська 

кафедра назва кафедри, яка забезпечує дисципліну 
 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) / другий 
(магістерський) / третій (освітньо-науковий) 

галузь знань шифр і повна назва галузі знань 

спеціальність шифр і повна назва спеціальності 

освітня програма  повна назва освітньої програми 

форма навчання денна / вечірня / заочна / дистанційна 

 
 
Завідувач кафедри __________________________________________________ 

 яка забезпечує викладання дисципліни 
«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 
 
Гарант Освітньої програми  
«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 


