
Спецкурс

“ Основи банківської справи ”

для учнів НВК “Школа-садок “Софія”



Банківська система - це одна з провідних

галузей економіки, що підносить її до елітної

сфери діяльності.



Якщо порівняти економіку країни з

організмом людини, то безумовно, що

банківська система виконуватиме функції

кровоносної системи, через яку проходять усі

потоки грошових коштів.
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Фінансово-економічна криза 2008-2009

рр. порушила баланс довіри українців до

банківської системи та показала, що в

країні ще не сформованою є економічна

культура населення.



Тому сьогодні актуальними стають

питання повернення довіри населення до

банків та формування економічного

мислення в молодого покоління уже з

шкільного віку.



Мета курсу “Основи банківської

справи” - формування в учнів знань з теорії

та практики організації обслуговування

клієнтів в банках України.



Завдання курсу 

“Основи банківської справи”:

 ознайомлення з історією виникнення грошей та

основними функціями, які вони виконують в економіці

країни;

 засвоєння теоретичних знань про банк, порядок його

створення та його основні структурні підрозділи;

 ознайомлення з історією створення банківської системи

України та її сучасним станом;

 засвоєння теоретичних та практичних знань проведення

банківських операцій;

 вивчення основних напрямів роботи банку з фізичними та

юридичними особами.



Курс складається з наступних лекцій:

 «Все про гроші»

 «Банки як основні фінансові посередники»

 «Порядок створення банку»

 «Банківські операції»

 «Клієнти банку»

 «Порядок відкриття рахунку в банку»

 «Кредитні операції банку»

 «Депозитні операції банку»

 «Організація роботи банку з платіжними картками»

 «Організація роботи банків з іноземною валютою»



Теми практичних занять:

 «Фальсифікація грошей та сучасні системи захисту банкнот»

 Презентація учнями вітчизняного банку

 «Найвідоміші банкіри України та їх роль у розвитку вітчизняної
банківської системи»

 Створення учнями власного банку та його презентація

 Презентація нового банківського продукту

 Оформлення документів для відкриття рахунку в банку

 Оформлення документів для надання позичальнику кредиту в 
банку

 «Основні  правила при нарахуванні процентів по депозиту та 
кредиту»



У результаті вивчення курсу 

“Основи банківської справи”:

 учень повинен знати та розуміти:

• основні поняття та категорії курсу; 

• сутність банків, їх функцій та ролі в економіці країни;

• основні банківські операції та особливості їх проведення;

• основні напрями роботи банку з фізичними та юридичними особами.

 учень повинен вміти:

• оформлювати документи для відкриття поточного рахунку в банку, отримання 

кредиту тощо; 

• вміти нараховувати проценти за кредитом та депозитом;

• оцінювати переваги та недоліки певних банківських продуктів.



Перспективи подальшого вдосконалення 

курсу:

З метою вдосконалення практичних

знань учнів в майбутньому планується

використання АБС “Scrooge-2” при

проведенні практичних занять, завдяки

чому учні зможуть навчитися

відкривати рахунки в банку,

оформлювати кредити, депозити, а

також проводити інші банківські

операції.



Дякуємо за увагу!


